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HØRINGSSVAR - TIL BARNAS BESTE - NY LOVGIVNING FOR BARNEHAGENE  

 

 

Viser til NOU 2012:1 kap. 16.2.5 Utvalgets krav til grunnbemanning og pedagogisk 

bemanning i barnehagen. 

Snillfjord kommune vil kommentere noen sider ved bemanning i små barnehager i distrikts-

Norge. Små kommuner vil gjennom rammefinansiering oppleve at grunnlaget for finansiering 

av barnehagen blir marginalt, og at dette tvinger fram en grunnbemanning på kun 2 voksne. 

Når avstander gjør sammenslåing av barnehager lite attraktivt vil ikke dette innebære en reell 

løsning for kommunen. Resultatet vil kunne bli som følger: 2 voksne (en pedagogisk leder og 

en assistent) i en barnegruppe på 3 småbarn og 6 store barn. Dette vil være innenfor kravet til 

bemanning som foreslås i kap. 16.2.5. Men barnehagen vil kun ha en voksen til stede i 

begynnelsen og slutten av dagen. Det kan til sammen dreie seg om en periode på fra 2 til 4 

timer (eller mer) alt etter hvor lang åpningstid barnehagen har. I denne tiden skal den ene 

ansatte både være til stede ved mottak og levering av barn, samtidig som vedkommende skal 

ha tilsyn med de barna som alt har kommet. Det kan også hende at den ansatte av andre 

grunner må forlate barnegruppen for kortere tid. Barnehagen er svært sårbar i denne tiden.  

 

I den tiden barnehagen har to voksne er sårbarheten redusert, men også i denne tiden vil det 

kunne stilles spørsmål om den er tilstrekkelig til gjennomføring av god pedagogisk virksomhet. 

Det skal avvikles pause, det er småbarn som skal stelles, og det vil kunne komme henvendelser 

som må håndteres. Dette reduserer kvaliteten på det opplegget som er planlagt gjennomført i 

henhold til rammeplanen og differensiert ut fra behovene til en barnegruppe med 

aldersspredning fra 1 til 5 år. 

 

Kommunen som barnehagemyndighet er gitt ansvaret for å påse at barnehagene drives i 

samsvar med gjeldende regelverk (§ 17). Kommunen vil kunne komme i en uheldig 

dobbeltrolle siden det er samme myndighet som skal forvalte den samlete økonomiske rammen 

som kommunen disponerer.  

 

 

 



Våre spørsmål blir da:  

 Er lovgiver fortrolig med at barnehageeier har en planlagt periode med bare én 

voksen i barnehagen, eller burde bestemmelsen om grunnbemanning i ny lov si 

noe om forsvarlighet når barnehagen kun har én på vakt? 

 Er en bestemmelse om grunnbemanning tilstrekkelig ivaretatt i ny lov med å 

definere dette som en voksentetthet på 1:3 for barn under 3 år og 1:6 for barn 

over 3 år? 
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Åge Røe 
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