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Melding om vedtak: Høringssvar - Forslag til endringer i barnehageloven  
 
Hovedutvalg for oppvekst har behandlet saken i møte 15.01.2015 sak 7/15 
 
 
Vedtak  
 
Skien kommune sender høringssvaret som det er redegjort for i saksframlegget til 
Kunnskapsdepartementet innen fristen 19. januar 2015. 
 
 
Saksframlegg 
 
Gjeldende lov og forslag til nye lovtekster til departementets forslag til endringer står i 
høringsnotatet. 
 
Skien kommune ønsker å gi følgende uttalelse til de tre områdene som 
departementet foreslår endringer på: 
 
Høringssvar til punktet: 
- Gi Fylkesmannen mulighet til å føre tilsyn med barnehager. 
 
Skien kommune foreslår å opprettholde dagens tilsyn slik som det er i dag hvor 
kommunen fører tilsyn med barnehagene og Fylkesmannen fører tilsyn med 
kommunene. 
 
I Skien har vi et «samordnet tilsyn» som utføres av miljørettet helsevern, brannvesen 
og barnehagemyndighet i samarbeid. Da foregår tilsynet etter de separate 
lovbestemmelsene og slik at alle barnehager får et stedlig tilsyn hvert år på vegne av 
disse tre instansene og ikke tre tilsyn. Dette har blitt gjort i mange år og det er 
innarbeidet gode rutiner. 
 
Styrerne informerer foreldrene om at barnehagene har tilsyn, og 
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barnehagemyndigheten får med jevne mellomrom henvendelser fra foreldre som 
viser at foreldre kjenner til hvem de skal kontakte om det er noe som ikke fungerer 
bra. 
 
Delt tilsynsansvar vil sannsynligvis føre til økt byråkrati, større avstand og skape 
forvirring om hvem som bestemmer hva. Å avgrense og konkretisere hva som er 
«særlige tilfeller» vil bli en diskusjon mellom kommunen og fylkesmannen, mellom 
foreldre og kommunen/fylkesmannen og mellom barnehageeier og 
kommunen/fylkesmannen. 
 
Foreldre er ikke opptatt av at vi har tre forvaltningsnivåer i Norge. De fleste vet hvor 
de skal henvende seg hvis noe ikke er ikke er bra i barnehagene. Hvis dagens 
praksis er et problem, så er det kanskje på eiernivå. Kommunen er både 
barnehageeier og tilsynsmyndighet, og det blir av og til påpekt at det er en «bukken 
som passer havresekken»-ordning. Skien kommune har tatt konsekvensen av dette 
og markert et skille mellom eier og myndighet ved at oppgavene er fordelt på 
forskjellige personer og enheter i kommunen. 
 
 
Høringssvar til punktet: 
- Presisering av barnehagenes arbeid med dokumentasjon og vurdering. 
 
Skien kommune mener at det bør være ulike kvalitetsverktøy og metoder i 
barnehagenes arbeid med dokumentasjon og vurdering, men det bør ikke være den 
enkelte eier som setter føringer med bakgrunn i at det er mange forskjellige eiere av 
barnehager. 
 
Det bør være tydelig for alle barnehager hvilke kvalitetsverktøy og metoder som 
anbefales. Det er mange kvalitetsverktøy å velge i, og Skien kommune ser det som 
naturlig at det er Utdanningsdirektoratet som anbefaler ulike kvalitetsverktøy og 
metoder for dokumentasjon og vurdering i barnehagene slik at det blir helhetlig for 
alle. 
 
Eksempelvis bruker de kommunale barnehagene i Skien et kvalitetsverktøy som 
heter Puls hvor barnehagene vurderer seg selv ut i fra felles nivåbeskrivelser for 
kommunens barnehager. De bruker barnehagevandring som er et lederverktøy i 
vurderingsarbeidet, hvor styrer i barnehagen «vandrer» og observerer personalets 
arbeid med barna og hvor hver enkelt ansatt for tilbakemelding i en samtale i 
etterkant. Systematiske barnesamtaler er også et viktig kvalitetsverktøy for 
barnehagene som handler om relasjonen mellom barn og voksne. 
Barnehagene bruker også praksisfortellinger som utgangspunkt for refleksjon slik at 
barnehagene utvikler seg i positiv retning. 
 
 
Høringssvar til punktet: 
- Begrepet «barnehagelærer» erstatter begrepet «førskolelærer». 
 
Skien kommune er enig i forslaget til endring. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Mette Kristiansen 
rådgiver 
3558 1944  
 
Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift.  
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