
HØRINGSUTTALELSE VEDRØRENDE ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN OG 

TILHØRENDE FORSKRIFTER 

 

2. STATLIG TILSYN MED BARNEHAGENE 

 

Som privat barnehageeier er det uten tvil min oppfatning at det er Fylkesmannen som bør føre 
tilsyn med barnehagene. Etter at den nye finansieringsordningen trådte i kraft i 2011 har det 

komplisert forholdet mellom de private barnehagene og kommunen, og det har vært en 

generell nedgang i tilskudd til alle barnehager. I en liten kommune som vår blir det også veldig 

synlig og åpenbart at det til tross for barnehagemyndighetens forsikringer, gjøres ulike 
beslutninger og vurderinger i forhold til private og kommunale barnehager. Det ligger derfor 

en mistillit i bunnen som vanskeliggjør et kommunalt tilsyn og det er nærliggende å trekke 

fram ”bukken og havresekken”.  
 

Med Fylkesmannen som tilsynsorgan vil jeg oppleve at tilsynet har mer tyngde, og jeg vil ha 

større tillit til at alle barnehager vurderes likt. Det er også vårt ønske at et statlig tilsyn ser på 
kommunens bruk av statlige tilskudd. Etter 2011 brukes stadig mindre av barnehagetilskuddet 

til nettopp barnehage, og de årlige kuttene gjør det stadig vanskeligere å drive en barnehage 

som er til barnas beste. Et uavhengig tilsyn vil kunne gi barnehagemyndigheten et mer 

effektivt virkemiddel i den interne kampen om penger til vår sektor. Det er gjerne slik at 
påviste avvik etter eksterne tilsyn (i kommunen) raskere utløser penger til utbedringer, enn 

avvik påvist ved interne tilsyn. Det er derfor min oppfatning at kvaliteten i alle barnehager vil 

bli bedre med et uavhengig tilsyn, jamfør utdrag fra høringsnotatet. 
 

For at tilsynet skal sikre et barnehagetilbud som er likeverdig og av høy kvalitet, er det  

avgjørende at tilsynet har tillit og legitimitet. Hensynet til legitimitet og tillit vil etter  

departementets mening først og fremst oppnås gjennom et uavhengig tilsynsorgan med høy  
kompetanse. Fylkesmannen har en uavhengig rolle overfor kommunene og barnehagene og  

har god kompetanse på barnehageområdet. 

 
De eventuelle utfordringene ved å overføre tilsynet til Fylkesmannen som trekkes fram i 

høringsnotatet, mener vi kan løses tilfredsstillende på andre måter.  

 
 

 

6 FORSLAG OM PRESISERING AV LOVHJEMMEL FOR BARNEHAGENES  

ARBEID MED DOKUMENTASJON OG VURDERING  

 

Det er viktig at barnehagelæreren beholder retten til selv å vurdere hvilke observasjoner som 

er nødvendige for å sikre kvalitet og utvikling. Vi ønsker for all del å unngå en type 
”massekartlegging” som ikke er formålstjenelig for barna og vil frata barna viktige 

pedagogressurser. Kunnskap om enkeltbarn oppnås ved daglig samvær, samtale og 

observasjon og ikke gjennom standardiserte skjemaer. Det er vår jobb å kartlegge barn som av 
ulike grunner avviker fra ”normalutviklingen”, og da vil vi selv velge hvilke 

observasjonsmetoder som er hensiktsmessige. Dette mener vi er et viktig punkt sett i 

sammenheng med rekruttering av nye barnehagelærere, og ikke minst for å beholde pedagoger 

i yrket. Det er allerede slik at mange pedagoger forsvinner fra barnehagene fordi det er for 
mange utenfra pålagte oppgaver. Vi trenger ikke flere! 

 

§ 2. Barnehagens innhold  
Barnehagens pedagogiske arbeid skal dokumenteres og vurderes for å sikre at tilbudet 

er tilrettelagt barnegruppen og det enkelte barn.  

 

I dagens samfunn er det allerede et veldig stort fokus på individet. Vi opplever stadig flere 
foreldre som kun er opptatt av sitt barn og sine ønsker og behov. Vi er bekymret for at en slik 



ordlyd i loven vil gi foreldre urealistiske forventninger i forhold til barnets opphold i 

barnehagen. 

 
De krav og forventninger departementet signaliserer til oss i barnehagene er etter vår mening 

ikke forenlig med dagens bemanning og tildeling av økonomiske ressurser. Barn trenger 

engasjerte og tilstedeværende pedagoger. Slik vi ser det vil de foreslåtte endringene øke 
fraværet av pedagoger og således redusere den ønskede voksentettheten i barnehagen. 

 

7 ENDRINGER SOM FØLGE AV NY FORSKRIFT OM RAMMEPLAN FOR  

BARNEHAGELÆRERUTDANNING  
  

Så lenge tidligere utdannede førskolelærere likestilles med nyutdannede barnehagelærere, ser 

vi ingen grunn til ikke å akseptere en endring i tittel. 
 

GENERELL TILBAKEMELDING 

For oss som ikke leser politiske dokumenter til daglig, så er dette svært vanskelig materiale. Det er 
grunn til å frykte at mange ikke orker å sette seg inn i dokumentet og derfor ikke gir en 

høringsuttalelse. 

 

Vårt totale inntrykk av dokumentet er at dette nok en gang er mange fine ord som ikke nødvendigvis 
samsvarer med vår hverdag. Det er mye vi gjerne skulle gjort mer av i barnehagen, men det er for liten 

bemanning og for dårlig økonomi. Vi ønsker oss større fokus på kommunenes tilskudd til 

barnehagedrift (både sine egne og private barnehager), fordi dårlige økonomiske vilkår forringer den 
kvaliteten vi ønsker å ha. 
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