
Høringsuttalelse vedr. de foreslåtte endringene i barnehageloven.               Oslo, 18.01.2015 

Kunnskapsdepartementet sendte 18.11.2014 ut et høringsnotat om endringer i barnehageloven. 

Hvordan ser det i praksis ut for barn, foreldre og barnehageansatte hvis alle de foreslåtte 

endringene blir vedtatt? 

 1. Det åpnes opp for massekartlegging og omfattende innhenting og lagring av 

persondata om enkeltbarn, både skriftlig og digitalt.  

 2. Det kreves ikke lenger samtykke fra foreldre for å ta i bruk systemer, verktøy og 

metoder som vil samle inn og lagre data om barnet ved f.eks kartlegging av barnets 

språk og utvikling.  

 "Et krav om samtykke som grunnlag for behandling av personopplysninger vil kunne være til 

hinder for at barnehagen kan gjennomføre sitt pedagogiske arbeid, og sikre et tilrettelagt tilbud." 

(utdrag fra forslaget- 6.8, s.32) 

 3. Barnehagelærerens metodefrihet fjernes.  

"Barnhageeier har det overordnede juridiske ansvaret, og har dermed rett til å velge hvilke 

system,verktøy og observasjonsmetoder barnehagen skal benytte for å følge med på barns trivsel 

og utvikling i hverdagen, og for å oppdage og følge opp barn med særlige behov for hjelp og 

støtte." ( utdrag fra forslaget 6.7, s.29 ) 

Kunnskapsdepartementet omtaler endringene som en "presisjon av barnehagens adgang til å 

arbeide med dokumentasjon og vurdering," og er tydelige på at det er barnehageeier (kommuner, 

private aktører o.l) som har rett til å bestemme hva og hvordan barnehagelærere og øvrige ansatte 

skal arbeide med dette. Det oppfordres til samarbeid med styrer og pedagogiske ledere, men man 

kan ikke si nei. Foreldre har heller ikke lenger mulighet til å motsette seg systemer, metoder eller 

verktøy som barnehageeier pålegger de ansatte å ta i bruk. 

Det står følgende i høringsnotatet fra Kunnskapsdepartementet: 

6.10 Forslag til ny lovtekst 

Departementet foreslår at barnehageloven § 2 skal lyde (endringer kursivert): 

§ 2. Barnehagens innholdBarnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Barnehagens 
pedagogiske arbeid skal dokumenteres og vurderes for å sikre at tilbudet er tilrettelagt barnegruppen 
og det enkelte barn. Barnehagene kan behandle de opplysninger som er nødvendige for å gi det 
enkelte barn et tilrettelagt pedagogisk tilbud i tråd med barnehageloven og forskrift om rammeplan 
for barnehagens innhold og oppgaver (rammeplanen). 

Vi sier nei til:  6.10 Forslag til ny lovtekst i høringsnotat om endringer 
i barnehageloven. 

Oppropet er signert elektronisk av 2632 stk (over 1000 av dem pedagoger) på 
http://www.opprop.net/nei_til_foreslatte_endringer_i_barnehageloven 

 

Mvh. Eivor Evenrud, Barnehagelærer 

http://www.opprop.net/nei_til_foreslatte_endringer_i_barnehageloven

