
 
Høring: Forslag til endringer i barnehageloven mv. (minimumsnorm for 
grunnbemanning, skjerpet norm for pedagogisk bemanning og plikt til å samarbeide 
om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO)  

 
Kommentarer fra: Øymark barnehage 
 
 
 
Lov om bemanning må ses i sammenheng med tilskuddsordningen  

Det er flott at det omsider tas initiativ til en lovgivning som skal sikre tilstrekkelig bemanning i 
barnehagene. Men forslaget som foreligger ivaretar ikke det faktiske behovet for bemanning 
som dagens barnehager har, slik vi opplever det. Alle ønsker vi vel å ta barndommens verdi 
på alvor, og alle veit vi hvor sårbare barnas første leveår er - barnehagen er en unik arena 
for forebyggende arbeid, barnehagene er unike! 
 
I en mer og mer urolig og ekstrem verden må vi i større grad se sammenhengen mellom 
barns oppvekst og hvem man blir som voksen. Vi tror at vi allerede i barnehagen kan være 
med på å forbygge ekstreme handlinger og radikalisme i mye større grad enn hva vi gjør i 
dag. Men vi trenger flere voksne per barn, og vi trenger politikere som ser verdien av å satse 
på barnehagene! 
 
 Her er flere eksempler på hvorfor økt bemanning i barnehagen må prioriteres: 

- Vi mener barnehagene må få statusen den trenger, for barnas skyld. Gi oss derfor 
nok hender, nok ører, nok blikk, nok fang og nok klemmer – for barnas skyld! 

- Kostnadsmessig vil dette bli dyrere for samfunnet her og nå, men man skal ikke 
undervurdere effekten av dette på lang sikt. Samt at behovet for styrking vil bli 
mindre, fordi man i større grad kan ta seg av utfordringer i barnegruppa med den 
grunnbemanning man til enhver tid har. 

- Barnehagene får til tider kritikk for at så få meldinger til barnevernstjenesten kommer 
fra nettopp barnehagene. Vi er redd dette er en sammenheng med at barnehagene 
ikke har nok personale og dermed for liten tid til å fange opp barnas signaler. 

- Psykiske plager øker blant barn og unge, dette er svært alvorlig! Sats på nok 
bemanning i barnehagene slik at vi best mulig kan ruste de små til å bli trygge på seg 
selv, og til å bli gode medmennesker for andre. 

- Kjenner dere til hjernens utvikling, så må dere være mer ambisiøse med tanke på 
bemanningen i barnehagene. Dagens barn tilbringer mye tid utenfor hjemmet, mange 
tilbringer rundt 45 timer i uka i barnehagen. Dagens barn har mindre kontakt med 
nære omsorgspersoner som foreldre og besteforeldre – fordi disse som oftest er i full 
jobb. Behovet for at personalet i barnehagen har bedre tid med barna på det 
personlige planet er økende og utrolig viktig for hjernes utvikling, fordi barna i dag får 
mindre av dette av sine nærmeste. Tilknytningsteorier og dens påvirkning på 
menneskers liv og helse kan tas frem som eksempel her. 

- Barnehagene har fått mye lengre åpningstider som også øker behovet for personalet 
i løpet av dagen 

- Vi mener dagens barnehagestruktur er best tjent med en bemanning på 4 per 
avdeling/base, dette passer best opp med et forsvarlig vaktsystem. 
 

__________________________________________________________________________ 

Det reelle behovet for bemanning er: 
2,5 barn under 3 år per voksen og 5 barn over 3 år per voksen 

 
 
 



Pedagogisk bemanning 

14 barn per barnehagelærer, vil føre til at vi vil få 28 barn per avdeling/base dette er altfor 
store barnegrupper mener vi! Om man virkelig ønsker at barnehagene skal være en 
forebyggende arena er så store barnegrupper en stor utfordring.  
__________________________________________________________________________ 

Det reelle behovet for pedagogiske bemanning er: 
 5 barn per barnehagelærer under 3 år, og maks 10 barn over 3 år per barnehagelærer. 
 

- Vi er dessuten redd for at innføringen av 50% barnehagelærere gjør at mange 
dyktige assistenter ikke lenger er kvalifisert til å jobbe i barnehagen. Mer om dette 
senere. 

- Vi forstår ikke sammenhengen mellom forslaget som foreligger i høringsutkastet og 
forslaget om 50% barnehagelærere, dette går ikke i hop. 

- Bemerkning: det opereres med mange ulike stillingsbetegnelser for personer med 
barnehagelærerutdanning. Vi mener det må være opp til den enkelte barnehage 
hvordan man løser fordelingen av barnehagelærere og pedagogiske ledere. Men at 
det per 5/10 barn skal være 1 med godkjent barnehagelærerutdanning. 

- På sikt mener vi det er riktig at alle som jobber i barnehagen har pedagogisk 
utdanning, men gjerne fordelt på ulike yrkesgrupper. Som  musikkpedagoger, 
barnevernspedagoger osv.  

 
 

Dagens tilskuddsmodell 

I enkelte kommuner vil det være enkelt å innfri krav om bemanning, mens i andre 
kommuner vil det være tilnærmet umulig, så lenge effektiv drift er hovedfokus framfor 
hva som er til barnas beste.  

 
Nå må forskjellene mellom barnehagene stanses. Muligheten har man nå, innfør 
nasjonal sats samtidig som lov om bemanning! Slik at alle barnehager har en reell 
mulighet til å innfri dagens krav til kvalitet og utvikling. 
 
Dagens assistenter, fagarbeidere og ufaglærte 
Vi støtter forslaget om 50% barnehagelærere, men dette vil gå på bekostning av 
mange dyktige assistenter, fagarbeidere og ufaglærte som i dag gjør en kjempejobb. 
Vi ber dere spesielt diskutere gode løsninger for denne arbeidsgruppen. Men vi står 
fast ved at på sikt ønsker vi at alle ansatte med ansvar for barn har pedagogisk 
utdanning. 

 
 
Når er egentlig et barn 3 år? 

Vi støtter departementets forslag. Vi setter pris på at det blir satt en stopper for 
spekulasjonene som har blitt gjort på dette området. 
 
 
Økonomi 
Man må sikre at kommunene får overført nok midler til å gjennomføre denne endringen. Vi 
ber innstendig om at det innføres nasjonal sats!  
 
Følger det ikke med nok penger, vil mange ikke lenger klare å drifte – oss i beregnet. Vi vil 
om få år sitte igjen med kun kommunale- og et fåtalls privateide konsern. Mangfoldet er i ferd 
med å bli borte, la ikke styringsmaktene få dette til å skje! Sørg for nok bevilninger. 
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