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Steinkjer 2.mai 2012 

 

HØRINGSUTTALELSE NOU 2012:1, Til barnas beste 

 

Dette synes vi er en grundig og god uttredning som sier mye om hva som er bra 

for barna og om hva som er kvalitet i barnehagen. Mange av disse forslagene kan 

vi se fram til. Men samtidig ser vi at dette kan bli dyrt i forlengelsen av at 

kommunene har tatt over tildelingen av tilskudd til de private barnehagene. Det 

er jo en reform som er kraftig underfinansiert. I vår kommune er det et uttalt 

mål om å rasjonalisere de kommunale barnehagen, for at de videre skal sparer 

penger i tilskudd til de private barnehagene. 

 

Noen synspunkter: 

 

-  Vi føyer oss til mye av det som står under kap. 5 om Kvalitet i barnehagen. 

Både når det gjelder struktur/innsatsfaktorer, prosesser, resultater, 

voksentetthet, pedagogtetthet og barnegruppens størrelse. 

Det er viktig at vi kan ha et kompetent personalet som evner å se barna og de 

prosessene de er i. Dette tror vi vi klarer gjenom å ha høy pedagogtetthet og 

voksentetthet for øvrig. Vi ser at å ha nok folk på jobb gjør at vi lettere klarer 

å fange opp de barna som trenger ekstra oppfølging. Det går fort utover de 

normalt fungerende barna sin barnehagehverdag om vi ikke har nok og godt nok 

personale i barnehagen. Et stabilt personale som har evnen til å skape gode 

relasjoner og å være gode omsorgepersoner blir mer og mer viktig. Vi får stadig 

mer føringer for hva barnehagedagene skal inneholde og vi har forventninger og 

krav fra foreldre om hva som skal skje i løpet av barnehagedagen. Det blir mer 

og mer småbarn i avdelingene og det er stadig fokus på hvor viktig det er med 

tilknyttning og gode relasjoner mellom barna og personalet. Derfor synes vi det 

er viktig at det settes fokus på utdanna førskolelærere og folk med god 

relasjonskompetanse og god omsorgsevne.  

 

- Synes godt andre enn eier skal si noe om hva som er tilstrekkelig 

grunnbemanning. Det er i mange eierforhold økonomi og penger som styrer hva 

som er greit og ikke (dette gjelder så vel kommuner som private eiere). For 

mange eiere som sitter langt fra dagliglivet i barnehagen kan det være vanskelig 

å vurdere hva som er tilstrekkelig, ut fra barnegruppens størrelse og barnas 
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behov. Fint at man lovfester en ”norm”, 6 barn > 3 år pr. voksen og 3 barn < 3år 

pr. voksen. 

 

- En pedagoger pr. 12 barn > 3 år og en pedagog pr. 6 barn < 3 år innen 2020 

imøtekommer vi veldig, og håper på det sterkeste at det blir en realitet. Vi synes 

tidsrammen kan framskyndes noe så fremt det følger med midler til å 

gjennomføre tiltaket. Men dette koster for mye, slik det er i dag. Da må 

tilskuddsordningene gjøres noe med. Dagens økonomi tilsier ikke at vi kan 

ansette to pedagoger til (vi har en to avdelings bhg). Men det er ingen tvil om at 

to (gode) pedagoger pr. avdeling hever kvaliteten. Flere pedagoger gjør det 

lettere å få pedagogisk forankring i ting. Man kan få bort en del 

tilfeldighetspedagogikk. Dette kan kanskje også være med å bidra til at 

bortfallet av førskolelærere fra barnehagene blir mindre. Et større pedagogisk 

miljø gir større diskusjoner og muligheter for faglig utvikling. 

 

- Når det gjelder krav til at 25% av assistenter skal ha barne- og 

ungdomsarbeider utdanning innen 2020, deler vi ikke dette synspunktet. Tanken 

er god, men den erfaringen vi sitter med er at det nødvendigvis ikke er gode nok 

folk som tar denne utdanningen. Vi får forventinger til at her skal det tilføres 

kvalitet til barnehagene, men dette skjer nødvendigvis ikke. Ser ikke at disse 

assistentene tar mer ansvar eller kan settes til andre oppgaver enn hva 

ufaglærte assistenter gjør. Kanskje det heller kan være mulig å tilrettelegge 

for at de assistentene som allerede jobber i barnehagene kan ta en utdanning 

innen barne- og ungdomsarbeider faget. Kanskje de delene av barne- og 

ungdomsarbeiderfaget som hører barnehagen til kan tilpasses et 

kompetansehevingsprogram for assistenter som allerede jobber i barnehage? Og 

så kan man evt. lage påbyggings moduler for de som ønsker å ta resten av 

utdanningen.  

 

- Barnegruppenes størrelse varrierer veldig alt etter hvor barnehagen er 

plassert. Det er store variasjoner fra bygd til by og fra små by til stor by. Her 

utføres det mye skjønn og tilpassninger rundt om i landet, så å få noen føringer 

som tilhører et nasjonalt kvalitetsvurderingssystem høres fint ut. 

 

På vegne av Eierstyret, SU og personalet i Røysing barnehage. 

 

Med Vennlig Hilsen 

 

 

Bjørg Irene Lehn 

Styrer/Daglig Leder 


