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Høringsuttalelse vedrørende NOU 2012:1 «Til barnas beste» 

Ny lovgivning for barnehagene 
 
Barnehagelovutvalgets arbeid 
Steinerbarnehageforbundet ser at det er gjort et grundig og godt arbeid i forhold 
til ny barnehagelov. 

 
Forslag til ny lov om barnehager 

Steinerbarnehageforbundet har følgende merknader: 
 
Kapittel I. Barnehagens formål og innhold §1  

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 1, Barnehagens formål og innhold § 3 punkt 6 

Vi ønsker følgende tilføyelse: Departementet fastsetter i forskrift en 

rammeplan for barnehagen. Rammeplanen skal stille krav til barnehagens 

innhold og oppgaver. Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til lokale 

forhold og alternative pedagogiske retninger . 

 

Kapittel II Barns rettigheter §6 
Interkommunale avtaler 
Mange steinerbarnehager har barn fra ulike kommuner grunnet foreldrenes 

ønske om alternativ pedagogikk som ikke finnes i deres bostedskommune.  
Steinerbarnehageforbundet vil sikre interkommunale avtaler gjennom at det 

hjemles i ny barnehagelov. Foreldre er da sikret mulighet til å velge en alternativ  
pedagogikk.  
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Kapittel II Barns rettigheter §8 og §9 

Barnas rettigheter 
Det enkelte barn må ha rett til å tilhøre en fast barnegruppe i barnehagen med 

faste voksne. Barnegruppens  størrelse bør lovfestes og ikke være mer enn 18 
barn over tre år eller 9 barn under 3år. Under tre år bør gjelde hele året barnet 
er tre år. 

Minstekrav til areal 
Det bør finnes et minstekrav til areal ute og inne.  

 
Kapittel V. Lokal barnehagemyndighets ansvar og oppgaver §26 
Kommunenes dobbeltrolle 

Kommunenes dobbeltrolle som godkjennings- og tilsynsmyndighet både for egne 
barnehager og for ikke-kommunale barnehager ser vi at kan by på utfordringer 

knyttet til lovens krav om likebehandling. Kommunenes dobbeltrolle understreker 
viktigheten av å opprette et uavhengig tilsyn og sterkere føringer fra staten. 
 

Kommunene skal sørge for å ha tilgang til barnehagefaglig kompetanse 
over barnehagenivået. 

Dette ser vi på som positivt. Det er også nødvendig med lokal frihet for å sikre 
mangfold.  

 
Kapittel VII. Bestemmelser om barnehagens personale, mv §31 
En styrer i hver barnehage 

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 
Økt antall førskolelærere og lovfestet bemanningsnorm.  

Steinerbarnehageforbundet støtter forslaget om økt antall førskolelærere og 
lovfestet bemanningsnorm. Det er nødvendig med større pedagogtetthet, 
voksentetthet og små barnegrupper for å sikre kvalitet. For at dette skal bli en 

reell mulighet må bevilgningene til barnehagesektoren økes og likeverdig 
behandling med 100% støtte til private barnehager må ha blitt en realitet. 

Kapittel IX.Spesialpedagogisk hjelp, tilrettelegging for barn med nedsatt 

funksjonsevne og tegnspråkopplæring §40 
Barn med spesielle behov. Det er viktig at rettighetene til disse barna og 

deres foreldre blir ivaretatt på en god måte. Vi støtter at denne rettigheten 
hjemles i ny barnehagelov. Det må utarbeides et system som gjør det enkelt for 
brukere, barnehage og kommune å igangsette tiltak, veiledning og økonomisk 

støtte raskt. 
 

Utdanning, kompetanseutvikling og forskning 

Steinerbarnehageforbundet støtter forslag om større satsing på utdanning, 
kompetanseutvikling og forskning på barnehageområdet. Det forutsetter flere 

økonomiske bevilgninger. 
 

For Steinerbarnehageforbundet i Norge 
Bjørg Lobben Røed 
Styreleder 


