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Som forfatter av boken Sårbare barn i barnehagen, den lille boken om de store svikene (2014) så 
vil jeg presisere (til punkt 6.7 - 6.10), slik jeg også gjorde det på Utdanningsforbundets nettmøte 
24.11.14,  et ubestridelig faktum rundt de mest sårbare barna - altså de barna som er utsatt for 
vold, overgrep og omsorgssvikt: 
 
"Jeg ser metodefriheten som en av de viktigste forutsetningene for å tilby de mest sårbare barna den beste oppfølging, støtte og hjelp. En 

mal, standard, et system el verktøy kan ikke fange opp språk som taushet, gråt, el andre verbale el nonverbale uttrykk som fø lge av 

omsorgssvikt, vold el overgrep. I møtet med disse barna er det aller viktigst å ha nettopp profesjonsutøvere som tenker utenfor skjemaer 

og maler."  
 
Dette finner jeg også igjen i høringssvaret til Utdanningsforbundet, Oslo - på denne måten:  
 
"For at hver enkelt barnehage skal kunne ta hensyn til barns beste i sitt tilbud krever dette at de 
har kjennskap og kunnskap om de barna som går i denne barnehagen. Kompetansen om hvilke 
systemer, verktøy og observasjonsmetoder som er hensiktsmessige å bruke i hver enkelt 
barnehage, på hver enkelt avdeling og til hvert enkelt barn ligger hos fagpersonene som er 
sammen med barna til daglig. Standardiserte verktøy fanger aldri hele bildet av for eksempel 
en situasjon, en ferdighet eller et problem. De fanger heller ikke opp taushet, gråt eller andre 
nonverbale utrykk som kan være uttrykk for omsorgssvikt, vold eller overgrep. I møtet med 
disse barna er det aller viktigst å ha profesjonsutøvere som tenker utenfor skjemaer, standarder 
og maler. Derfor forutsetter kvalitet for det enkelte barn i barnehagen at barnehagelæreren får 
mulighet til å bruke sitt profesjonelle skjønn og får friheten til å ta ansvar." (Høringssvar pr. 07.01.15) 
 

Viser også til min samarbeidspartner, førskolelærer Eivor Evenrud, som står bak oppropet "Nei 

til foreslåtte endringer i barnehageloven!" Til nå har hun samlet 2 631 underskrifter mot 

endringene i forslag til ny barnehagelov. Kritikken går blant annet på det KD omtaler som en 

"presisjon av barnehagens adgang til å arbeide med dokumentasjon og vurdering" og det faktum 

at dette kan ses som en drastisk endring i barns personvern - i tillegg til at det svekker forholdet 

til foreldrene. Dette er også helt på linje med Datatilsynets høringssvar. Disse endringene er ikke 

nødvendige for å utføre barnehagens samfunnsmandat, verken før eller nå. 
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