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SVAR PÅ HØRINGSNOTAT OM ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN 

Endringer i lov 17.juni 2005 nr 64 om barnehager 

 

Kunnskapsdepartementet foreslår fire endringer. Styret i Moerlia barnehage SA har behandlet 

høringsutkastet og har følgende kommentarer: 

 

1. Tilsyn med barnehager, § 9: Vi ser det som positivt at loven åpner opp for at 

fylkesmannen også kan føre tilsyn med barnehager. Slik det er nå er kommunen både 

eier for noen barnehager, og tilsynsmyndighet for alle barnehager i en kommune. 

Dette gir blanding av roller, og er uheldig. Vi ønsker at det opprettes et uavhengig 

tilsynsorgan. 

 

2. Forslag til presisering av lovhjemmel for barnehagenes arbeid med dokumentasjon og 

vurdering, endringer i §2: Vi har ingen innvendinger mot første endring i lovtekst der 

det står at «Barnehagens arbeid skal dokumenteres og vurderes for å sikre at tilbudet 

er tilrettelagt barnegruppen og det enkelte barn». I høringsnotatet slås det fast at 

vurdering er en nødvendig del av den pedagogiske prosessen. Det understrekes også at 

styrer og de pedagogiske lederne har ansvaret for barnehagens pedagogiske prosesser. 

I notatet står derimot at «barnehageeier skal ha rett til å velge hvilke system, verktøy 

og arbeidsmetoder barnehagen skal benytte». Dokumentasjon og vurdering hører med 

til pedagogiske prosesser, og den logiske slutningen må da være at styrer og 

pedagogisk leder må velge verktøy og metode i hele det pedagogiske arbeidet, og ikke 

pålegges dette av eier. Eier, det være seg kommuner eller private, har vanligvis ikke 

den nødvendige barnehagefaglige kompetansen for å vurdere hvilke systemer og 

verktøy som skal benyttes. Barnehageeier har i alle fall ikke den nødvendige nære 

kunnskapen og enkeltbarn og gruppe som er nødvendig i valg av 

dokumentasjonsverktøy for å følge med på barns trivsel og utvikling. Å gi dette 

ansvaret over til eier er en grov underkjennelse av barnehageansattes kompetanse.  
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I tillegg åpner endringene opp for at det ikke lenger kreves samtykke fra foreldre for å 

ta i bruk systemer, verktøy og metoder for å samle inn og lagre data om enkeltbarns 

trivsel og utvikling. I høringsutkastet står: «"Et krav om samtykke som grunnlag for 

behandling av personopplysninger vil kunne være til hinder for at barnehagen kan 

gjennomføre sitt pedagogiske arbeid, og sikre et tilrettelagt tilbud."  

Ser man disse to forslagene under ett, vil eier kunne pålegge massekartlegging og 

omfattende innhenting og lagring av persondata om enkeltbarn, både skriftlig og 

digitalt, uten at foreldre kan  nekte denne kartleggingen.  

Styret i Moerlia barnehage er sterkt i mot disse endringene i barnehageloven. 

3. Begrepet førskolelærer erstattes med barnehagelærer. Vi har ingen kommentar til 

denne endringen. 

 

Vi vil for øvrig påpeke at høringsutkastet er særdeles rotete og uoversiktlig skrevet, det er 

vanskelig å få en oversikt over gjeldende lov og praksis og forslag til endringer.  

 

 

På vegne av styret i Moerlia barnehage 

 

Karin Heggen 

Daglig leder 


