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Hei! 
  

 

Vedrørende presisering av hjemmelen for barnehagens arbeid med dokumentasjon og vurdering, 

mener vi i Soria Moria barnehage AS, at det er svært viktig med en presisering, og at 

dokumentasjon, observasjon, vurdering og kartlegging av barn er en svært viktig del av arbeidet i 

en barnehage.  

 

Her mener vi likevel at det er viktig å presisere at det er barnehagelæreren som har ansvaret for 

barnehagens pedagogiske prosesser, og at det da også er helt essensielt at også barnehagelæreren, 

som har pedagogisk kompetanse på barn, må ha rett til å velge hvilket kartleggingsverktøy som 

skal brukes til enhver tid. Dette for å kunne gjøre et helhetlig arbeid rundt barn som krever ekstra 

innsats i tidlig kartlegging, observasjon, dokumentasjon og vurdering.  

 

Det er ingen selvfølge at eier av barnehagen har pedagogisk kompetanse. Valg av verktøy kan da 

bli svært tilfeldig, og ikke nødvendigvis til barns beste. Barn er forskjellige, og har forskjellige 

behov - dette vil da også kreve ulike kartleggingsverktøy til ulik tid og i ulike situasjoner. I 

formuleringen i høringsnotatet til ny lovtekst ser vi faren i at det fortsatt kan pålegges å bruke ett 

kartleggingsverktøy på alle barn i en gruppe - noe vi stiller oss svært skeptisk til, og ser på som 

en dårlig pedagogisk praksis. 

 

Lovteksten bør med dette endres til  at det er barnehagelærer som har ansvar for de systemer, 

verktøy og observasjonsmetoder barnehagen benytter, men at eier har ansvar for at disse 

systemene, verktøyene og metodene er innenfor gjeldende regelverk. Videre mener vi at det er 

svært viktig at det er et godt samarbeid mellom eier og barnehagelærere i dette arbeidet. 
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