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Høring om endringer i barnehageloven 

Å styrke den pedagogiske bemanningen Aurora steinerbarnehage er svært positiv til at regjeringen  

ønsker å styrke den pedagogiske bemanningen i barnehagene. Bemanningsnorm eller flere 

pedagoger alene gir allikevel ingen garanti for økt kvalitet.  

Bemanningsnormen  bør utformes slik at den ikke fratar  den enkelte barnehage muligheten til å 

organisere tilbudet slik de mener det er best for barna i barnehagen, både når det gjelder det 

pedagogiske tilbudet og omsorgen til det enkelte barn og barnegruppen. Her må det være frihet til å  

utøve skjønn. 

Finansieringen må styrkes gjerne gjennom øremerkede midler dersom forslaget skal være mulig. 

Barnehagene får dekket sine kostnader for å levere en nasjonal bemanningsnorm eller bedre er et 

godt forslag fra PBL 

Barnehagen må kunne avvike midlertidig fra norm, for eksempel for å tilby et barn barnehageplass i 

mars istedenfor at barnet skal være nødt til å vente til august og nytt barnehageår. 

Aurora steinerbarnehage støtter PBL sitt forslag som lyder: PBL støtter forslaget om endringer av 

minimumskrav til pedagogisk bemanning i sektoren, med henholdsvis én pedagogisk leder per 14 

barn når barna er over tre år og én pedagogisk leder per 7 barn når barna er under tre år. 

PBL ønsker at § 1 i forskrift om pedagogisk bemanning endres. Her slår 2. setning i 2. ledd fast at ett 

barn til, ut over normgrense, utløser krav om en ny fulltidsstilling som pedagogisk leder. Dette er en 

regel som ble innført relativt nylig, og som representerer et tydelig brudd på langvarig praksis i 

bransjen. Innføringen av en slik praksis har vært negativ for sektoren. 

Forutsetningen for at en skjerpet norm for pedagogisk bemanning skal fungere på en hensiktsmessig 

måte, er at barnehagene også kan benytte delte stillinger ved beregning av andelen pedagoger. I 

tillegg ønsker PBL at det, etter innføring av skjerpet pedagognorm, åpnes for at barnehager i større 

grad enn i dag kan ansette pedagoger med ulike typer pedagogutdanning. Barnehagelærerne skal 

fortsatt utgjøre stammen i barnehagenes pedagogbemanning. Imidlertid erfarer mange barnehager 

at ansettelse av andre pedagoger enn barnehagelærere har bidratt til å styrke tilbudet. Andre 

pedagoger enn barnehagelærere i grunnbemanningen kan bidra til å utvikle barnehagene både som 

pedagogisk tilbud og som omsorgstilbud 

Overgang barnehage/ skole Aurora steinerbarnehage er svært positiv til at det innføres en gjensidig 

plikt for barnehager og skoler til å samarbeide om denne overgangen. Det er også positivt at 

skolefritidsordningene trekkes inn i dette samarbeidet. Dette vil øke kunnskap hos både barnehage 

og skole og SFO hvilken institusjon barnet kommer fra og til hvilken institusjon barnet skal. 

Forhåpentligvis kan man dele kunnskap og lage ordninger som er til barnets beste i denne 

overgangen på en systematisk og god måte. Men det er også tidkrevende slik at økonomiske 

ressurser til dette arbeidet må  beregnes inn. 
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