
 

 

HØRINGSUTTALELSE Forslag til endringer i barnehageloven og tilhørende forskrifter 

fra Gjøvik kommune  

Enstemmig vedtatt i møte i Utvalg for oppvekst: 

Sak:14/45 Høring: Endringer i lov om barnehager 

 

Gi fylkesmannen mulighet til å føre tilsyn med barnehager 

Gjøvik kommune har utarbeidet gode retningslinjer og gjennomfører kvalitativt godt og 

systematisk tilsyn med alle de 30 barnehagene våre.  Med en profesjonell holdning til dette 

ansvaret ser kommunen ingen betenkeligheter med at kommunen fortsatt har 

hovedansvaret for tilsynet med den enkelte barnehage. 

Gjøvik kommune anser det formålstjeneslig både for kommunen som barnehageeier  og 

barnehagemyndighet - og for private eiere at fylkesmannen gis anledning til å føre tilsyn 

slik utkastet  til ny lovtekst viser. 

Gjøvik kommune støtter forslaget til endring.  

Fra førskolelærer til barnehagelærer 

Kommunen kan ikke se at dette forslaget  til begrepsendringer  har noen praktisk 

betydning, og er en følge av endringer i annet lovverk.  

Gjøvik kommune ser på dette som en redaksjonell endring og har ingen kommentarer 

utover dette. 

Presisering av barnehagenes arbeid med dokumentasjon og vurdering 

Forslaget innebærer at barnehageeier gis rett til å «velge hvilke system, verktøy og 

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

utvikling.» 

Gjøvik kommune finner det betenkelig at  departementet vil flytte ansvaret for vurdering 

av metoder i barnehagen bort fra de som har fagspesifikk kunnskap og står nær barna ; 

barnehagelærerne, frata foreldre deres rett til å samtykke/avvise valget av bruk av 

kartleggingsverktøy for eget barn – samt  redusere sikringen av barnets  personvern. 

Barnehager mottar et utall av ferdige pakkeløsninger med programmer og systemer som 

måler og regulerer barns ferdigheter og adferd på en måte som er direkte i strid med det 

synet på barn som rammeplanen bygger på og barnehagepedagogens profesjonelle 

vurdering.  



Barnehagens styrke er å se hele barnet, ikke stykkevis og delt bundet til skjemaer, 

standarder eller metoder. Pedagogens kunnskap om barnet må skje i autentiske møter med 

barnet -  med tid, tålmodighet og tillit. 

Forslaget  gir åpning for utstrakt bruk av kartlegging av enkeltbarnet  og lagring av 

persondata om enkeltbarn uten at pedagoger og foreldre har innflytelse på valgene en eier 

måtte ønske å ta i bruk. 

Foreldres rett til medvirkning vil bli vesentlig svekket med en lov som ikke krever 

innhenting av samtykke fra foreldre for bruk av kartleggingsverktøy og lagring av 

opplysninger om barnet. Lovforslaget er ikke klar nok i forholdet til barnas personvern slik 

vi leser det. 

Dagens lovtekst  §1 Formål og § 2 Barnehagens innhold er dekkende for å sikre at alle barn, 

også de mest sårbare barna blir ivaretatt at barnehagelærere, foreldre og eiere i 

samarbeid. 

En betrakting: 

I utkastet står det at «Forslaget om å utvide Fylkesmannens tilsynsmandat innebærer et 

behov for økte ressurser».   

For kommunen som stadig får tillagt nye oppgaver med begrenset form for kompensasjon i 

rammeoverføringene er det litt forunderlig å lese dette. Det er fortsatt kommunene som 

har det store oppdraget å føre tilsyn med alle barnehagene i kommunen, 30 i Gjøvik 

kommune – mens  Fylkesmannens  tilsyn skal begrense seg til «særlige tilfeller». 
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