
Fra: Heidi Trondsen [Heidi.Trondsen@asker.kommune.no] 
Sendt: 21. januar 2015 16:51 
Til: Postmottak KD 
Kopi: Turid Helen Christensen 
Emne: Forslag til endringer i barnehageloven  
 
Deres referanse 14/595  
Forslag til endringer i barnehageloven  
 
Asker kommune støtter lovforslagene. Komité for oppvekst har behandlet saken  
20.1.2015.  
 
Asker kommune støtter forslaget om at fylkesmannen i tillegg til kommunen i  
særlige tilfelle kan utføre tilsyn med de enkelte barnehagene.  
 
I visse situasjoner er det hensiktsmessig at statlig tilsyn supplerer det  
kommunale, for eksempel når en kommune har utført tilsyn, men forholdet ikke  
rettes opp, og fylkesmannens tilsyn kan da i særskilte tilfelle være en hjelp for  
kommunen. Andre eksempler hvor fylkesmannens tilsyn kan være hensiktsmessig  
er når en eier driver barnehager i flere kommuner. Asker kommune er enig i at  
fylkesmannen har tilstrekkelig uavhengighet og kompetanse i forhold til tilsyn.  
Asker kommune er enig i at tilsynet i sin helhet ikke skal overføres fylkesmannen,  
og at det kommunale tilsyn er det primære.  
 
 
Asker kommune støtter forslaget om tydeliggjøring av barnehageloven slik at det  
ikke er tvil om hvorvidt barnehagen kan observere og dokumentere barns  
utvikling. Dokumentasjon bidrar til at kommunen og barnehagene kan oppfylle  
barnehagelovens krav. Det er nødvendig og nyttig med systematiske  
observasjoner både for å tilrettelegge for det enkelte barn og barnegruppen.  
Tidlig innsats er viktig og det er utfordrende å kunne ivareta det enkelte barn og  
barnegruppens behov uten systematiske vurderinger. Asker kommune synes for  
øvrig det er viktig at foreldrene skal gis god informasjon om ulike verktøy som  
brukes av barnehagene.  
 
 
Med hilsen  
 
Jo Fiske  
Direktør for Oppvekst og utdanning 
 
 

Fra: Nicolaisen Kristine Oftedal [mailto:Kristine-Oftedal.Nicolaisen@kd.dep.no]  
Sendt: 17. desember 2014 08:43 
Til: Heidi Trondsen 
Emne: Utsatt høringsfrist 

 
Hei! 

mailto:Kristine-Oftedal.Nicolaisen@kd.dep.no


 
Viser til din e-post 9. desember 2014. Her ber Asker kommune om utsettelse av  høringsfristen til 
21.01.2015.  
 
Kunnskapsdepartementet v/Barnehageavdelingen bekrefter med dette at utsettelse av høringsfristen til 
21.01.2015 er i orden.  
 
Vennlig hilsen 
Kristine Oftedal Nicolaisen 
Rådgiver 
Kunnskapsdepartementet 
Barnehageavdelingen 
 
Telefon: +47 97 70 54 34 

Tenk på miljøet – ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig 
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