
HØRINGSUTTALELSE 

FORSLAG TIL ENDRING I BARNEHAGELOVEN OG TILHØRENDE FORSKRIFTER 

Høringsnotatet er gjennomgått og diskutert i respektive private barnehagers lederteam, 

bestående av barnehagelærere og styrere/daglige ledere. Vi ønsker med dette å komme med en 

høringsuttalelse knyttet til kapittel 6 i notatet: 

Vi er enige om at forslagene til endringer i barnehageloven og tilhørende forskrifter (inkludert de 

foreslåtte presiseringene av lovteksten), når det gjelder barnehagenes dokumentasjon- og 

vurderingsspraksis artikulerer en dreining i profesjonens ansvarsoppgaver som vi ikke kan identifisere 

oss med. Som yrkesgruppe på barnehagefeltet – med en solid profesjonsutdanning som grunnlag for 

utøvelsen - opplever vi at deler av departementets  forslag til presiseringer undergraver vårt mandat 

som faglig ansvarlige for innholdet i barnehagen.  

I utgangspunktet uttrykker Barnehageloven og de rådende forskriftene i rammeplanen for barnehagens 

innhold og oppgaver en stor grad av tillit til profesjonens kyndighet. I rammeplanens kapittel 4 

understrekes metodefriheten og samtidig det særlige ansvaret barnehagens styrer og pedagogiske 

ledere har for den pedagogiske virksomheten.  Vi mener at disse formuleringene målbærer en 

anerkjennende holdning til profesjonen, og at dette bør være tilstrekkelige føringer i forhold til 

arbeidet med planlegging, dokumentasjon og vurdering.  

Derfor er vi svært skeptiske, spesielt til følgende setning i høringsutkastet (s. 29):  

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…osv. 

Slik vi leser dette, mener departementet at barnehageeier skal ha en overordnet rett til å velge metoder 

og verktøy knyttet til barnehagens pedagogiske virksomhet. Sånn barnehagefeltet er organisert i dag, 

vet vi imidlertid at det er stor variasjon i styre- og selskapsform.  Det er ingen selvfølge at 

barnehageeier representerer barnehagefaglig kompetanse i det hele tatt. Den foreslåtte presiseringen 

slår i så fall fast at styrer/personer uten pedagogisk utdannelse eller innsikt har mandat til å sette 

agendaen for det pedagogiske innholdet. Dette innebærer ikke bare en grov undergraving av 

profesjonens kunnskapsgrunnlag og kompetanse, men er også tvilsomt i forhold til synet på barns 

rettigheter og anerkjennelse av det helhetlige læringssynet som er skriftliggjort barnehagelovens 

formålsparagraf (Lov om barnehager 2005, § 1, 2 og3).  

Videre i høringsnotatet sies det riktignok at det er viktig å legge til rette for faglig samarbeid og 

medvirkning fra styrer og pedagogisk leder i forbindelse med valg av system, verktøy og 

observasjonsmetoder. Men slik dette er skrevet, ser det nå ut som om ansvaret for tilrettelegging og 

medvirkning skal ligge hos barnehage-eier, og ikke hos styrer/pedagogisk leder, som rammeplanen 

legger opp til (KD 2011, s 53). Dette tenker vi er problematisk av samme grunn som over; 

barnehageeier har ikke nødvendigvis den viktige, pedagogiske kompetansen som definitivt bør ligge 

til grunn for valg og vurderinger på dette fagfeltet.      

  



Vi mener dessuten at det allerede foreligger en tvilsom og uheldig praksis i forhold til dette, i tilfeller 

der både kommunale og ikke-kommunale barnehageeiere pålegger barnehagene å bruke 

kartleggingsverktøy og metoder som ikke har solid, barnehagefaglig og profesjonsetisk forankring.    

Forøvrig kan vi støtte opp under mye av det øvrige som skrives i høringsnotatets kapittel 6. Det er 

viktig at et område som dokumentasjon og vurdering behandles grundig og godt – og at formuleringer 

knyttet til dette er presise og hensiktsmessige. Dette spesielt med tanke på den sårbare gruppen barn er 

i denne sammenhengen – avhengige av at det finnes ansvarlige og profesjonelle voksne som med 

respekt og likeverd evner for å bringe fram deres stemme i et samfunnsperspektiv. 

Øvre Eiker 16.01.15 

På vegne av følgende ikke-kommunale barnehager:  

Bingen barnehage,   Skotselv.  

Lyngstua barnehage,   Hokksund. 

Maurtua barnehage,   Hokksund. 

Møllefossen barnehage   Vestfossen  

Røkeberg barnehage   Vestfossen 

Saron barnehage  Hokksund 

Trollstua barnehage  Fiskum    

 


