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Høringsuttalelse vedrørende NOU 2012:1 «Til barnas beste» 
Ny lovgivning for barnehagene 
 
De ikke- kommunale barnehagene på Nesodden ser positivt på det grundige 
arbeidet Barnehagelovutvalget har utført i forbindelse med ny barnehagelov. 
 
Vi har følgende merknader: 
 
Forslag til ny lov om barnehager 
 
Kapittel1,§1 Formål og innhold 
Ivaretagelse av barndommens egenverdi 
Vi har et målesamfunn i dag hvor for mange blir veid og funnet for lette. 
Tendensen er at barn utsettes for krav som ikke er tilpasset alder/utviklingsnivå 
eller evner. Ivaretagelse av barndommens egenverdi håper vi blir tatt på alvor 
og at det skal finnes plass for både hjerte og hodekunnskap slik at flere barn kan 
gå i takt med seg selv.  
 
 
 
Kapittel II Barns rettigheter §8 
Barnets rett til å tilhøre en fast barnegruppe 
Vi synes det er viktig at hvert enkelt barn har tilhørighet til en fast barnegruppe 
og faste voksne. Vi tror det er en belastning for små barn å ha for mange 
mennesker å forholde seg til. 
 
Kapittel II Barns rettigheter §9 
Areal i barnehagen 
Vi mener at det bør være et minstekrav til areal inne og ute i barnehagen 
 
Kapittel II Barns rettigheter §6 
Interkommunale avtaler 
Interkommunale avtaler angående barnehageplass i annen kommune enn 
bostedskommune bør hjemles i ny barnehagelov 
 
 
Kapittel V. Lokal barnehagemyndighets ansvar og oppgaver §26 
Vi ønsker en sentral tilsynsmyndighet  
Det bør opprettes et uavhengig nasjonalt tilsynsorgan. Det at kommunene har en 
dobbeltrolle som godkjennings- og tilsynsmyndighet både for egne barnehager 
og for ikke-kommunale barnehager, byr på utfordringer knyttet til lovens krav 
om likebehandling. 



 
Kapittel VII. Bestemmelser om barnehagens personale, mv §31 
En styrer i hver barnehage 
Vi mener at det er nødvendig med en styrer i hver barnehage. Dette er med på å 
sikre kvaliteten i forhold til barn, foreldre, ansatte og kommunen. En barnehage 
er ingen vanlig bedrift, men et sted med mange mennesker hvor nærhet til 
arbeidsplassen er påkrevet. 
 
Kapittel VII. Bestemmelser om barnehagens personale, mv §32 
Nasjonal normering av bemanning. 
Vi støtter ønske om å lovfeste en grunnbemanning på 1:3 for barn under tre år 
og 1:6 for barn over 3 år og utvalgets forslag til lovfestet grunnbemanning.   
50 % førskolelærere i barnehagen synes vi er et veldig godt forslag.   
Barna har lange dager i barnehagen.  Det er derfor viktig med en nasjonal 
normering av bemanning, slik kan man unngå at bemanningen i barnehagen blir 
en årlig salderingspost i kommunenes budsjett behandling. Det forutsetter også 
at det følger økonomiske midler med og at målet med likebehandling  på 100%  
er i mål. 
 
 
 
Kapittel VIII Familiebarnehager  §37 og §38 
Familiebarnehager 
Vi støtter forslaget om at pedagogisk veiledning i familiebarnehagene sikres og 
foreslås styrket.   
Vi mener at enkelthjem (med én gruppe) fremdeles bør kunne godkjennes som 
familiebarnehage, men med krav om nært samarbeide med minst én annen 
familiebarnehage. Dobbel barnegruppe i et hjem med egnet areal er en god 
løsning fordi det i større grad sikrer barna et godt og trygt barnehagemiljø. Det 
er også to voksne på jobb hele tiden.   
Styrer og pedagogisk veileder er ofte eneste pedagogiske ressurs i barnehagen, 
og er som oftest samme person. Vi trenger tydeliggjøring av disse to rollene med 
tilhørende arbeidsoppgaver.   
 
 
Kapittel IX. Rett til spesialpedagogisk hjelp §40 
Barn med spesielle behov  
Barn med nedsatt funksjonsevne og andre med spesielle behov er en sårbar 
gruppe barn. Vi støtter forslagene i kapittel 9 i ny barnehagelov som sikrer 
rettighetene til barn med spesielle behov og synes det er meget positivt at denne 
rettigheten nå hjemles i ny barnehagelov. 
 
 
Kompetanseheving 
Vi støtter tiltak som kan styrke utdanning og videreutdanningsmuligheter. Vi ser 
behov for mer forskning på barnehageområdet, spesielt på småbarn i barnehage. 
 
For de ikke -kommunale barnehagene på Nesodden 
 
Bjørg Lobben Røed 
Leder av styrerforum  
for private barnehager på Nesodden 



  
  
 
 


