
Innspill NOU rapport til barnas beste. 
 

 
Det er positivt at høringsnotatet har fokus på økt kvalitet i tilbudet til 
barna. Den sier mye positivt om rammene som skal til for å heve 
kvaliteten og skape en god hverdag i barnehagen 
Det er bra at den konkretiserer hvilke rammer som må legges til grunn 
for at kvaliteten skal bli bedre, for eksempel bemanningsnorm og 
personalets kvalifikasjoner.  
. 
Mange av forslagene som flertallet krever imidlertid utvidede økonomisk 
rammer. Med rammefinansiering og veiledende økonomiske rammer, vil 
tilskuddene til barnehagen variere fra kommune til kommune.  
Loven sier ingenting om dette. 
 
Bemanningsnorm  

Hvis personalet skal oppfylle intensjonene i rammeplanene, og ny 
barnehagelov må en eksakt bemanningsnorm være gjeldende. 
Dette skaper forutsigbarhet og sikrer kvalitet av barnehagens 
innhold og oppgaver. 
Dette mener vi er veldig viktig.  
Vi støtter vi utvalgets bemanningsnormen på 1 voksen pr. 3 barn 
under 3 år, og 1 voksen pr. 6 barn over 3 år.  
 
Fastsatt bemanningsnorm må sees i sammenheng med det 
punktet i NOU en hvor det framheves at personalets kompetanse 
er barnehagens viktigste ressurs. Når loven framhever at 
personalet er barnehagens viktigste ressurs, må loven gi uttrykk for 
hvor mye voksen ressurs skal være tilgjengelig for barna. 
 
Som pedagogiske ledere opplever vi at det pålegges flere 
oppgaver, blant annet større krav til internkontroll, oppfølging av 
barn med særskilte behov, mer omfattende kartleggingsarbeid i 
forbindelse med henvising til PPT, dokumentasjon lite  ekstra 
ressurser til barn med særlig behov, mer praktisk arbeid ( for 
eksempel.tilbereding av lunsj) brukertilpassning, utvidet åpningstid 
m m. Veiledning av personale og foreldre. Flere flerkulturell inn i 
barnehagen gir større språk utfordringer og tar tid. 
 
 En fastsatt bemanningsnorm er viktig i den sammenheng for å 
sikre gode rammer for barnehagen. 
 
 

Når 3 åringene teller som store barn. 
Videre er vi enig i utvalget sitt forslag om når 3 åringene telles som 
store barn, s. 14 kapitel 1. Sikre likeverdig tilbud og arbeidsvilkår 
uavhengig av hvilke eiere barnehagen har.  



 
 
 

Arealnorm og arealkrav  
Vi ønsker at dagens veiledende arealnorm på 5,3 m2 under 3 år, 
og 4 m2 skal være et fastsatt arealkrav. 
Det må være samsvar mellom når 3 åringene regnes som store 
barn og en tydelig arealkravet. Et eksempel er at når et barn 
regnes under 3 år, skal arealkravet for barn under 3 år være 
gjeldende.  
I tillegg må leke og oppholdsareal være egnet til å kunne inngå i 
arealkrav. Ganger, gymsaler kan være eksempler på ikke egnet 
leke og oppholdsareal.  
Et tydelig forutsigbar arealkrav på barn over og under 3 år må være 
gjeldende nasjonalt.  
 

Økt pedagogtetthet  
Vi er positiv til at utvalget påpeker behov for faglig kompetanse i 
barnehagen. Men en økende andel førskolelærer vil føre til større 
ansvar for barnehagens øvrige personalet, hvor mer planleggings 
tid skal avvikles innenfor samme ramme for bemanning. Her må 
det vurderes hvordan denne utfordring skal møtes.  
En førskolelærer har kun 2 armer og det skal ikke være mulig og  
ta inn flere barn fordi det er økt pedagog tetthet. Viser til 
bemaningsnormen på 1 voksen pr. 3 barn under 3 år, og 1 voksen 
pr. 6 barn over 3 år.  
 
 

Økonomi 

For å kunne oppnå intensjonen, blant annet øke pedagogtetthet og 
flere fagutdannede, kreves økte økonomiske rammer. Ellers blir det 
kun fine ord. 
 

 
Styrerressurs. 
Vi mener at styreren bør ha førskolelærerutdanning i bunn. Det bør være 
en styrer pr. barnehagen. 
 
Hilsen klubben for utdanningsforbundet 

Vappus Allestadhaugen  


