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Forslag til endringer i barnehageloven og tilhørende forskrifter 

 

Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier har vurdert 

forslagene til lovendring og har ingen innspill til disse.  

 

Høgskolen ønsker likevel å komme med noen innspill til Kunnskapsdepartementets tolkning og 

presisering av eksisterende lovverk under pkt. 6 i høringsnotatet herunder barnehagens arbeid med 

dokumentasjon og vurdering, pkt 6.7 Eiers ansvar: 

 

Barnehageloven § 7 fastsetter at «[b]arnehageeier skal drive virksomheten i samsvar med 

gjeldende lover og regelverk». Eier har ansvaret for at barnehagevirksomheten følger de krav 

barnehageloven med forskrifter stiller, herunder plikten til å tilrettelegge tilbudet til det enkelte 

barn. Mange barnehager benytter konkrete verktøy i arbeidet med dokumentasjon og vurdering. 

Barnehageeier har ansvar for at de systemer, verktøy og observasjonsmetoder barnehagen 

benytter er innenfor gjeldende regelverk. Barnehageeier 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. Det påligger styrer og pedagogisk leder et særlig 

ansvar for planlegging, gjennomføring, vurdering og utvikling av barnehagens oppgaver og 

innhold. I barnehageeiers valg av system, verktøy og observasjonsmetoder er det derfor viktig å 

legge til rette for faglig samarbeid og medvirkning fra styrer og pedagogisk leder. Barnehageeier 

er ansvarlig for å ansette eller på annen måte skaffe tilgang til nødvendig og tilstrekkelig 

personale med relevant kompetanse, og til å stille tilstrekkelige ressurser til disposisjon slik at 

praksisen når det gjelder bruk av verktøy og observasjonsmetoder i den enkelte barnehage 

oppfyller regelverket. 

 

Vi er enige i at det er barnehageeiers ansvar som juridisk ansvarlig at de systemer, verktøy og 

observasjonsmetoder barnehagen benytter er innenfor gjeldende regelverk. Men det er store ulikheter på 

barnehageeiere i landet: store private konsern, små private en-avdelingsbarnehager, store og små 

kommuner m.m., og det er svært store forskjeller på hvilken barnehagefaglig kompetanse disse innehar. 

Det er styrer og pedagogisk leder i lys av sin utdanning som barnehagelærer eller tilsvarende som har 

ansvar for planlegning, gjennomføring, vurdering og utvikling av barnehagens oppgaver og innhold. Eier, 

styrer og pedagogisk leder må derfor i samarbeid bestemme hvilket system, verktøy og 

observasjonsmetoder som skal benyttes. Eier må være involvert i kraft av sitt overordnede ansvar, men 
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valget må gjøres i samarbeid med de som har den riktige pedagogiske kompetanse og som kjenner barna i 

barnehagen. Departementet skriver at det er viktig å legge til rette for faglig samarbeid og medvirkning 

fra styrer og pedagogisk leder. Vi ønsker at det i kommentarene til lovteksten legges vekt på at det er 

eier, styrer og pedagogisk leder som i samarbeid bestemmer hvilket system, verktøy og 

observasjonsmetoder som skal benyttes. 

 

Videre har vi en mindre merknad til presiseringene knyttet til samtykke. Ved overføring av informasjon 

til andre instanser, som for eksempel skole, mener vi det bør presiseres at det skal være dokumentert 

skriftlig samtykke. Det står i presiseringen av Personopplysningsloven i pkt 6.3.1.4. at et samtykke kan 

gis både skriftlig eller muntlig, og at det er nok at samtykke gis på en tydelig, observerbar og helst 

dokumenterbar måte. 
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