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Høringsuttalelse - NOU 2012: Til barnas beste - Ny lovgivning for 

barnehagen. 

Viser til høringsbrev med frist 4. mai. 

 

Verdal kommune støtter forslaget om at det er hensynet til barnets beste som skal ligge til 

grunn for anvendelse av bestemmelsene. 

Verdal kommune støtter utvalget i at det er behov for nasjonale standarder og tydelige 

kvalitetskrav. Dette vil gi et mer likeverdig tilbud til alle barn og vil gi større forutsigbarhet 

for både eiere og brukere. 

 

Verdal kommune støtter forslaget om at barn i barnehage har rett til et godt fysisk og 

psykososialt barnehagemiljø. Likedan plikten til å varsle om forhold der barn blir utsatt for 

krenkende ord eller handlinger. Forslaget om at mangler på det psykososiale miljøet skal 

behandles etter reglene om enkeltvedtak støttes også. 

 

Når det gjelder forslagets § 32 Barnehagens grunnbemanning, foreslår Verdal kommune at 

det bør hete § 32 Bemanningskrav i stedet.  

Vi støtter forslaget om at en ansatt kan ha ansvaret for inntil 3 barn under tre år, og at en 

ansatt kan ha ansvaret for inntil seks barn over 3 år.  

Verdal kommune støtter også forslaget om at en førskolelærer kan ha ansvaret for inntil seks 

barn under tre år, og inntil tolv barn over tre år. Det bør presiseres at dette skal være en 

pedagogisk leder, og at hvis en går utover dette normtallet så skal det utløses en pedagogisk 

leder til i 100 % jmf dagens veileder til pedagognorm. 

Vi støtter også forslaget om at minst 25 % av personalet skal ha utdanning som barne– og 

ungdomsarbeider.  

Kommunen forutsetter at det følger finansiering med hvis dette blir vedtatt. 

 

Verdal kommune syns det er for lite ambisiøst å skulle vente til 2020 med å innføre dette. 

Etter hvert bør minimumskravet for å jobbe i barnehage være barne og ungdomsarbeidere.   

I Verdal prøver vi ut også andre yrkesgrupper i barnehagene; barnevernspedagog, 

musikkpedagog og sykepleier. Erfaringene med dette er veldig positive. 

 

Verdal kommune støtter forslaget om å fjerne bestemmelsen om varig dispensasjon fra 

utdanningskravet. Vi mener at midlertidig dispensasjon kan gis for maksimalt et barnehageår 

hver gang. 
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Verdal kommune støtter forslaget om at barn har rett til å tilhøre en barnegruppe i 

barnehagen. Barnegruppen skal ha en størrelse som er trygg og pedagogisk forsvarlig ut fra 

barns alder og forutsetninger. Størrelsen på gruppene bør avgjøres lokalt. 

De minste barna trenger et oversiktlig miljø med stabile voksne. Også for foresatte vil det 

være en fordel å ha en fast gruppe med barn, foresatte og ansatte å forholde seg til.  

 

Verdal kommune foreslår at 3 – åringer blir regnet som tre år fra 1. januar hvis de er født i 

tidsrommet 1.1 – 30.6. De regnes som tre år fra 1. august hvis de er født mellom 1.7 – 31.12. 

dette innbefatter både krav til areal, grunnbemanning, pedagognorm og tilskudd.  

 

Verdal kommune støtter forslaget om at kommunene skal ha barnehagefaglig kompetanse i 

kommuneadministrasjonen over barnehagenivå. Dette må lovfestes slik at samme regler 

gjelder for barnehage og skole i forhold til faglig kompetanse i kommuneadministrasjonen.  

 

Når det gjelder ikke-kommunale barnehagers rett til å bestemme opptakskrets og 

opptakskriterier mener Verdal kommune at dette bør endres. De ikke – kommunale 

barnehagene bør også prioritere barn med lovfestet rett til plass. 

 

Verdal kommune støtter forslaget om at retten til spesialpedagogisk hjelp for barn under 

opplæringspliktig alder nå forankres i barnehageloven. Vi mener også at det er riktig at 

spesialpedagogisk hjelp skal omfatte tilbud om foreldrerådgivning slik det er foreslått. 

 

 

 

 

 

 

Med hilsen      

                                                                                     

Lisbeth Storholmen                                                                           Frode Kvittem 

Barnehagefaglig rådgiver                                                                 Kommunalsjef oppvekst         

 
 

 
 


