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Høring av NOU 2012: 1 Til barnas beste - Ny lovgiving for barnehagene.

Som  drifter av 2 familiebarnehager i snart 16 år reageres det på utvalgets generelle 
holdning til familiebarnehager som en nødløsning, tilnærmet dagmammadrift og  et 
annensorteringtilbud av et barnehagetilbud.

Veldig mye av det som kommer fram av utvalgets utredning i forhold til barnas behov og 
rettigheter er flott og ønsket fra alle oss som driver seriøse familiebarnehager.

Det som ikke er bra, er utvalget sin holdning til en barnehagedrift, som heter «Familiebarnehage».
Gjennom flere kapitler i høringen legges det en klar føring om at familiebarnehager ikke har 
samme kvalitet, som «vanlige»  kommunale og private barnehager.

Det presiseres overfor utvalget, at familiebarnehager plikter å forholde seg til lover, forskrifter, 
vedtak og retningslinjer, på lik linje som kommunale og private barnehager.

Det kommer dessverre fram i høringen at:
1.:-høringsutvalget tydeligvis ikke er klar over hva familiebarnehager er, og hva familiebarnehager 
på lik linje med kommunale og private barnehager må forholde seg til.

2.:-høringsutvalget tydeligvis ikke er interessert i at familiebarnehager skal ha et godt arbeidsmiljø 
blandt de ansatte, siden de kun ønsker enkeltgrupper på 3 - 5 barn pr. ansatt innenfor et 
enkelthjem, og ikke ønsker større barnegrupper pr. hjem. 

3.:-høringsutvalget tydeligvis ikke er interessert i å opprettholde det mangfold 
barnehagesegmentet skal inneha, siden de helt tydelig, med de begrensninger de setter for drift 
av familiebarnehager, ønsker å fjerne en barnehageform med små grupper; opptil 10 barn 
innenfor et hjem med et egnet antall ansatte.

Høringsutvalget må forholde seg til følgende:
Det må opprettholdes at familiebarnehager skal godkjennes i henhold til antall barn, slik som 
dagens ordning med maksantall med f.eks 10 barn pr. hjem. 



For familiebarnehagene, slik som i alle barnehagetyper, vil det være en styrke å få inn flere 
ansatte i forhold til antall barn.
 
Høringsutvalgets forslag om antall ansatte pr. antall barn er helt i tråd med mitt ønske.

Dvs. at en familiebarnehage etter dagens godkjenningsprinsipp, kan ha 3 ansatte på grupper 
av 9 -10 barn.
Flere ansatte gir større trygghet for barnegruppen og ikke minst i bedre faglig kompetanse, 
arbeidkapasitet og arbeidsmijø.
Høringsutvalget har sett helt bort i fra dette når det gjelder familiebarnehager, da de ønsker kun 1 
ansatt pr. gruppe barn á 3-5-barn pr. familiebarnehage - og vil fjerne muligheten til godkjenning 
for større grupper av barn og ansatte pr. familiebarnehage.

Har høringsutvalget gjort seg noen tanker i det hele tatt, i forhold til den ansattes arbeidstid og 
sårbarhet med det forslag de fremmer med kun 1 ansatt pr. barnegruppe pr. familiebarnehage?.

Større grupper med barn og ansatte i familiebarnehager øker fleksibilitet, faglig kompetanse og 
kontinuitet for både for barn og ansatte.

Min påstand er at høringsutvalgets konklusjoner i forhold til familebarnehagene, bunner i direkte 
kunnskapsløshet om familiebarnehager. Familiebarnehager er et trygt og godt tilbud for barn på 
lik linje med kommunale og private barnehager.
Min konklusjon er at høringsutvalget må gi familiebarnehagene mulighet og rammer for den 
seriøs barnehagedrift de representerer.

Overnevnte innvendiger til høringen i forhold til familiebarnehager vil fra undertegnede bli utdypet 
i et senere skriv.

Oslo. torsdag 03.05.2012
Med hilsen 
Symrahagen A.S. 	

Torhild Leirvik
Solveien 24B
1177 Oslo	 	 Telf.:22286748 / 90550844	 	 E-post: torhild@dhs.no

Stikkord for Symrahagen A.S.:
Barnegrupper med alderssammensetting fra 0 - 6 år. De fleste av barna «våre» begynner ved 1-
årsalder, og blir hos oss til skolestart.
Hvert barn blir sett og hørt hver eneste dag. 
Oppbygging av selvfølelse, trygghet og tilstedeværelse. 
Trygge rammer i et hjemlig miljø, med mye utetid, kjennskap til nærområdet, gjenbruk, 
kompostering, dyrehold(høns,kaniner,marsvin,katter,papegøyer,o.a..), hjemmelaget mat, få voksne, lite 
miljø, som igjen gir ro, trygghet og kunnskap om familie/mennesker/hendelser innefor nærmiljøet.
Om Symrahagen A.S.:
Pr. i dag drifter Symrahagen A.S. 2 familiebarnehager: 
Symrahagen i Solveien 24B, 1177 Oslo, og Mariannes´Hus i Solveien 16, 1177 Oslo. 
Vi holder til på Holtet, Bekkelaget på Nordstrand i Bydel Nordstrand. 
Begge barnehager har sitt «tilholdssted» i «møblerte» hjem.
Hvert hjem har 2 ansatte med ansvar for maks 10 barn tilsammen.
Pedagogisk veileder er tilstede i barnehagen 1,3 dag pr. hjem pr. uke.
Driften ble startet opp i Solveien 24b i 1996 med først 4 barn, etterhvert utvidet til 10 barn og 
behovet for plass for flere barn øket på, så i tillegg startet vi i 2003 opp i en ny bolig i Solveien 16 
med etterhvert godkjenning for 10 barn.

Det beste for å forstå hva vi driver med, er at dere har mulighet til å komme på besøk/befaring, og 
ser hvordan vi har det i hverdagen vår.


