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Høringssvar- Forslag til endringer i barnehageloven og tilhørende forskrifter 

Kommentarer til forslaget om presisering av lovhjemmel for barnehagens arbeid med 

dokumentasjon og vurdering. 

Departementet foreslår i høringsnotatet å tydeliggjøre hjemmelen for barnehagens arbeid med 

dokumentasjon og vurdering ved å flytte hjemmelen fra rammeplanen til barnehageloven, og 

de foreslår at barnehageeier skal kunne velge system, verktøy og metode i vurderingsarbeidet. 

Vi anser det som vesentlig at det er styrer og de pedagogiske lederne som har ansvar for den 

pedagogiske prosessen i barnehagen. Det er også disse som innehar kunnskap om 

barnegruppas utfordringer og behov og som derfor kan si mest om hvilke metoder som vil 

være mest hensiktsmessig i et slikt arbeid. Denne kunnskapen har ikke nødvendigvis 

barnehageeier.  

Det er vesentlig at dokumentasjonen i barnehagen først og fremst rettes mot barnehagens 

innhold, ikke ut fra en forestilling om hva det enkelte barns skal kunne oppnå på et gitt 

alderstrinn. Det er stor variasjon innenfor samme alderstrinn og god pedagogikk handler om å 

legge til rette for og utfordre de ulike barn akkurat passe til at de opplever å strekke seg 

akkurat passe og opplever mestring.  

Dersom barnehagens arbeid med vurdering og dokumentasjon skal inn i barnehageloven 

mener vi at det må tas inn i lovteksten at styreren, i samarbeid med de pedagogiske lederne, 

har ansvar for valg av system, verktøy og metoder. Det vil være uholdbart for styrerne og de 

pedagogiske lederne å ha ansvar for den pedagogiske virksomheten uten å kunne velge disse 

arbeidsredskapene. 

Det er nødvendig at arbeidet med dokumentasjon og vurdering sikres slik at alle barn får et 

barnehagetilbud som er tilrettelagt det enkelte barn. Vi mener allikevel at dette forslaget ikke 

alene er veien å gå. Krav til barnehagen og de ansattes arbeidsoppgaver har endret seg mye de 



siste 20-30 årene. Allikevel er bemanningsnormen den samme. Vi mener at økt 

bemanningsnorm, økt pedagogtetthet og sikring av styrerressurs i barnehagene er blant de 

viktigste tiltakene for å sikre kvaliteten. 
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