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Høringsuttalelse - forlag til endringer i barnehageloven 

 

 
En samlet styrergruppe for alle de kommunale barnehagene i Froland har følgende innspill til Høringsnotat 

om endringer i barnehageloven og tilhørende forskrifter: 

 

Alle innspill i denne uttalelsen gjelder kap 6: Forslag om presisering av lovhjemmel for barnehagenes 

arbeid med dokumentasjon og vurdering. 

 
- Personopplysninger; viktig at det blir satt opp en presisering av hvilke opplysninger barnehagen kan behandle 

med barnehageloven som behandlingsgrunnlag. 

Kanskje det blir lettere når det blir mer spesifisert. 

 

- Når kommer en lovpålagt bemanningsforskrift for hele personalet? Vi mener at sammenhengen er relevant 

fordi økt fokus på dokumentasjon og vurdering vil medføre merarbeid. 

 

- Det må stilles krav til kunnskap til nyansatte i barnehagen. I denne forbindelse er det derfor viktig at det kan 

forventes kompetanse om dokumentasjon, vurderingsarbeid og ansvaret man har som behandlingsansvarlig 

for personopplysninger i barnehagen. 

 

- Det er et behov for en diskusjon om kartleggingsverktøy. Det må tydeliggjøres hvilke kartleggingsverktøy 

barnehageeier har vedtatt som gjeldende for den aktuelle barnehagen (som dermed ikke krever samtykke fra 

foresatte), og videre at samtykke må innhentes dersom det på grunnlag av disse må kartlegges ytterligere 

(spesifikke tester ). Det vil gjøre det lettere for barnehagen å slippe og innhente samtykke for kartlegging 



 

som anses som innenfor barnehagens kjerneoppgaver og plikter. 

 

Det er ønskelig med nasjonale standarder på hva som skal kartlegges, og ikke at det er opp til barnehageeier. 

Vi frykter at det vil medføre stor variasjon i de ulike kommunene dersom dette skal være opp til for eksempel 

Kommunestyret å vedta. 

Vi er bekymret for ekstraarbeid økt fokus på kartlegging vil medføre uten at barnehageansatte vil få dette 

kompensert. 

Eiers ansvar? her må styrer og ped.leder være med i valg av kartleggingsverktøy og ikke rådmann eller 

kommunestyre alene – dette må fremkomme av forskriftene. 

 

- En skjerping av personvernopplysninger kan stå i veien for barns beste, og dette kan medføre at barnehagen 

ikke får viderebrakt viktige opplysninger til for eksempel PPT eller skole dersom foresatte ikke samtykker. 

 

- Vi er bekymret for kartlegging når foreldre ikke har krav på men rett til opplysninger. Vi mener at det bør 

tydeliggjøres at foresatte har krav på at barnehagen automatisk blir informert om innsamling og bruk av 

personopplysninger om sitt barn. 

- Kvalitet i barnehagen! Hvordan kan dette måles? Hvem kan si noe om hva kvalitet i barnehagen innebærer? 

Vi etterspør hvilke indikatorer som på en nøytral måte sier noe om kvaliteten i barnehagen. 

 

 

 

Vennlig hilsen 
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Virksomhetsleder/barnehagefaglig 
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