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Svar på høring om endringer i barnehageloven  
  
I høringsnotatet foreslår departementet følgende endringer, med sikte på ikrafttredelse 1. august 2015; 
 

1. Departementet foreslår å innføre et uavhengig tilsyn med barnehagene, ved å gi 
Fylkesmannen hjemmel til å føre tilsyn med enkeltbarnehager.  
Virksomhetsledere for barnehagene i Bamble kommune mener det er positivt at kommunen har 
tilsynsansvaret for alle barnehager i kommunen. Dette innebærer at de får god innsikt i hver 
barnehage og kan stille gode spørsmål i forhold til driften, ut fra lover og forskrifter. Det er viktig 
at tilsynet gjennomføres på samme måte i både private og kommunale barnehager. 
Vi støtter at fylkesmannen fortsatt skal ha tilsyn med kommunen som tilsynsmyndighet.    
Bamble kommune mener det er hensiktsmessig at Fylkesmannen får hjemmel til å føre tilsyn 
med enkeltbarnehager i særlige tilfeller. 

 
2. Det foreslås å presisere hjemmelen for barnehagens arbeid med dokumentasjon og 

vurdering.  
Bamble kommune er positiv til at det stilles et lovmessig krav til barnehagens arbeid med 
dokumentasjon og vurdering. Det er ønskelig med presisering av hva som skal vurderes og 
dokumenteres. Det bør det skilles mellom krav til dokumentasjon og vurdering av pedagogisk 
praksis, og krav til dokumentasjon og vurdering knyttet til enkeltbarnet.  
Vi ønsker at det utarbeides felles retningslinjer for bruk av dokumentasjon i barnehagen, og at 
verktøyene ikke krever mye tid bort fra barna, som eksempelvis Tras kan gjøre. Retningslinjene 
for bruk av dokumentasjon bør baseres på nyere forskning.  
Barnets personvern må sikres i loven. Det bør stilles krav til samtykke fra foresatte dersom 
dokumentasjonen dreier seg om systematisk kartlegging av enkeltbarn. 

 
3. Begrepet barnehagelærer erstatter begrepet førskolelærer som følge av ny rammeplan for 

barnehagelærerutdanning 
Dette støttes. 
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Kommunalsjef for skole og barnehage støtter høringssvaret fra virksomhetslederne i kommunale 
barnehager i Bamble. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Lisbeth Prestholdt 
Rådgiver 
3596 5217  
 
Brevet er godkjent elektronisk.  
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