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Høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune knyttet til høring om endringer i 
barnehageloven

Fredrikstad kommune gir sin tilslutning til departementets forslag om endringer i 
barnehageloven.

Statlig tilsyn med barnehagene
Forslag til ny lovtekst (endringer i kursiv)

Ny § 9 skal lyde:

§ 9 Statlig tilsyn
Fylkesmannen fører tilsyn med lovligheten av kommunens oppfyllelse av plikter som 

barnehagemyndighet etter § 8, kapittel IV og V.

Reglene i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven) kapittel 10 A gjelder for tilsynsvirksomhet etter første ledd.  

Fylkesmannen kan i særlige tilfeller føre tilsyn med at den enkelte barnehage blir drevet i 
samsvar med denne loven med forskrifter. Fylkesmannen kan gi pålegg til barnehageeier om 
å rette forhold som er i strid med de bestemmelsene som retter seg mot barnehagen. Hvis 
fristen for å etterkomme pålegget ikke overholdes, eller hvis forholdet ikke lar seg rette, kan 
Fylkesmannen vedta tidsbegrenset eller varig stengning av virksomheten.

Dersom fylkesmannen i sitt tilsyn etter tredje ledd avdekker brudd på barnehageloven § 14 a, 
vil Fylkesmannen kunne anvende de økonomiske reaksjonene som følger av § 16 a.

Vedtak om retting, stengning eller bruk av økonomiske reaksjonsmidler kan påklages til 
Utdanningsdirektoratet.

Fylkesmannen har rett til innsyn i dokumenter og adgang til barnehagelokaler i den 
utstrekning dette er nødvendig for å utføre tilsynet etter første og tredje ledd.

Ny § 9a skal lyde:

§ 9a Statlig råd og veiledning
Fylkesmannen skal gi råd og veiledning til kommuner og barnehageeiere om 

barnehageloven med forskrifter.

Ny § 9b skal lyde:

§ 9b Særlige regler om klageinstans
Fylkesmannen er klageinstans for vedtak fattet av kommunen etter lovens §§10, 11, 

16, 17 og 18 og der det følger av forskrift gitt i medhold av denne lov.



Forslag om presisering av lovhjemmel for barnehagens arbeid med dokumentasjon og 
vurdering

Forslag til ny lovtekst (endringer i kursiv)

§ 2. Barnehagens innhold
Barnehagen 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)

Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser 
og aktiviteter.

Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og 
kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur.

Barnehagens skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og 
bidra til at alle barn får oppleve glede mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.

Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi 
utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.

Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å 
utjevne sosial forskjeller.

Departementet fastsetter barnehagens innhold og oppgaver i forskrift om rammeplan 
for dagens innhold og oppgaver (rammeplan)

Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold.
Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget for hver 

barnehage fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten.

Endringer som følge av ny forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning
Forslag til endringer i barnehageloven §§ 17 og 18, § 24 (endringer i kursiv)

§ 17 andre ledd skal lyde:
Barnehageloven skal ha en daglig leder som har utdanning som barnehagelærer eller 

annen høgskolelærerutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse.

§ 18 første og andre ledd skal lyde:
Pedagogiske ledere må ha utdanning som barnehagelærer.
Likeverdig med barnehagelærerutdanning er annen treårig pedagogisk utdanning på 

høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk.

§ 24 første ledd skal lyde:
Barnehagens eier plikter å stille barnehagen til dispensasjon for øvingsopplæring for 

studenter som tar barnehagelærerutdanning.

                                                                                                                                                                  


