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Kap. 11 

1. Det er en fordel å få en samlet forskrift i stedet for 13 slik det er i dag. 

2. Vi mener det er nyttig med et nasjonalt kvalitetsvurderingssystem for å sikre en viss 

kvalitet i alle barnehager, men et slikt system må ikke være for omfattende og veldig 

tidkrevende. Det må og sikres at det som skal vurderes vil være nyttig for å fremme 

barnets utvikling. 

 

Kap. 12. 

1. Ser det som positivt at retten til et godt fysisk og psykososialt miljø blir lovfestet – på 

samme måte som i skolen. 

 

Kap. 13 

1. For små kommuner med bare kommunale barnehager føles det noe unaturlig å skulle 

ha tilsyn med sin egen virksomhet. Da måtte det vært bedre om en annen instans hadde 

dette ansvaret, eventuelt samarbeid med andre kommuner. 

 

Kap.14 

1. Greit med makspris satt av staten. 

2. Vi går i mot inntektsgradert betaling der alle skal levere ligningsattest for å få riktig 

betalingssats. Det er greit å ha et system der de som tjener under en viss sum selv har 

ansvar for å levere bevis for at de tjener under den summen for å få redusert betaling. 

3. Det bør være adgang til å gå ut over foreldrebetalingens maksimalgrense i særlige 

tilfelle.  

4. Det bør innføres 2 hovedopptak. 

5. Krav om barnehagefaglig kompetanse i kommuneadministrasjonen kan være 

utfordrende å få til i små kommuner. Vi går derfor mot å lovfeste det. I små kommuner 



Side 2 av 2 

er det oftest godt samarbeid mellom skolefaglig ansvarlig og barnehagestyrerne slik at 

det barnehagefaglige blir ivaretatt likevel.. 

 

Kap.15 

1. Vi går ikke inn for kortere åpningstid/maksimal oppholdstid, selv om vi ikke er 

tilhengere av at små barn skal være veldig lange dager i barnehagen. 

 

Kap. 16 

1. Vi er enige i at den pedagogiske bemanningen bør økes. 

2. Vi er enige i at det kan lovfestes at 25% av grunnbemanninga skal være barne- og 

ungdomsarbeider.  

3. Adgang til varig disp. fra utdanningskrav kan godt fjernes. 

4. Det er bra at det ikke er detaljerte bestemmelser om størrelsen på barnegruppene, men 

at grupper kan organiseres etter behov på den enkelte barnehage. Det bør imidlertid 

være maksimale gruppestørrelser i forhold til antall voksne i bunnen. 

5. Definisjonen på når barn regnes som 3 år kan godt bestemmes sentralt, gjerne 

halvårsinndeling. 

 

Kap. 18. 

1. Det er en fordel at bestemmelsen om spesialundervisning overføres til barnehageloven 

2. Det kan godt komme med i loven at PP-tjeneste har ansvar for systemrettet arbeid i 

barnehagen. 

 

Kap. 19 

1. Vi mener det er viktig at barne- og ungdomsarbeider får videre praksis enn bare i 

barnehagen 

2. Det er positivt at det blir satt fokus på førskolelærerutdanningen for å koordinere 

tilbudet der. 
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