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Høringsuttalelse angående forslag til endringer i barnehageloven  

 

 Fylkesmannens mulighet til å føre tilsyn med barnehager. 

Steinerbarnehageforbundet stiller seg positive til at det opprettes et statlig tilsyn med 

barnehagene slik at man unngår den dobbeltrollen kommunene har både som eier , 

godkjenningsmyndighet og tilsynsmyndighet. Det kan i noen tilfeller skape inhabilitet i 

problemstillinger mellom kommune og ikke- kommunale barnehager. Like viktig som at 

fylkesmannen skal kunne føre tilsyn med den enkelte barnehage er det at fylkesmannen fører 

tilsyn med den enkelte kommune.Samtidig er det viktig at man bevarer den enkelte kommunes 

kompetanse med de lokale forhold. 

 

  

 Eiers ansvar 

 

Steinerbarnehageforbundet mener det er svært uheldig at barnehageeier skal avgjøre 

metodevalg  eller pedagogiske verktøy som skal brukes i den enkelte barnehage. Det bør være 

pedagogene i samarbeid med styrer/ daglig leder som har hovedansvaret for disse viktige 

avgjørelsene. Det er ikke gitt at en eier har den fagkunnskapen som er helt nødvendig å ha for 

å fatte gode og riktige beslutninger. Det er viktig å sikre at pedagogenes fagkompetanse blir 

retningsgivende for metodevalg og pedagogiske verktøy. 
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Presisering av barnehøgenes ørbeid med dokumentasjon og vurdering.

Steinerbarnehageforbundet stiller seg positive til at det kommer presiseringer på om og når
det er nødvendig med slwiftlig knrtlegging av enkeltbarn.Kartlegging må ikke giøres for
kartleggingens slqtld.Vi er ikke imot ksrtlegging gjennom daglig observosjon, men slviftlige
standardis erte kørtle ggingsverhøy mener vi b ør be grens e s.

Det er svært viktig at barnas personvern blir tatt på alvor.

Foreldrenes krøv om sømtykke

Sitatfra endringen i lovtelcsten"Et lcrav om samtykke som grunnlagfor behandling av
personopplysninger vil kunne være til hinder for at barnehagen kan gjennomføre sitt
pedagogiske arbeid, og silcre et tilrettelagt tilbud."

Steinerbarnehageforbundet mener dette er uhetdig. ÅTrataforeldre samtykkerett synes
urimelig . I de aller fleste tilfeller er foreldre samarbeidspartnere ikke motstandere ,i forhold
til sttt barns utvikling. Det bør derfor ikke formuleres slik, det gavner hverken barn eller
foreldre. Det må heller være særshillte unntakfor åfrataforeldre samtykkerett, ikke reglen.

Begrepet <børnehagelærer> erstøtter begrepet <<førskolelærer>.

Ste inerb arne hagefor b undet s t ø tter for sla ge t

Barnehetgelærerutdanningen $ 18 første og andre ledd

Det heter her; "Pedagogiske ledere må ha utdanning som barnehagelærer. Likeverdig med
barnehagelærerutdanning er annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med
vider eutdanning i barnehagepedago gikk"

Steinerbarnehageforbundet - ser det som naturlig og rimelig at Steinerhøyskolens

før s kn I e I ær e r utdanni n g an s e s s o m I i kev e r d i g/j ev n go d m e d offi nt I i g
b ar ne ha ge I ær e r ut danning o g gir s amme kv al ifi ka sj o ner. Ut danne de før s ko I el ær er e fr a
Steinerhøyskolen kan ansettes på like vilkår som offentlig utdannede barnehagelærere og kan
ansettes som styrer og/eller pedagogisk leder i olle typer barnehager på lik linje.
Steinerbarnehageforbundet ønsker å oppheve den monopolsituasjonen offentlig
barnehagelærerutdanning har og som $ 18 t ny barnehagelov viderefører.

Grete Gulbrandsen
Sekretær

Med vennlig hilsen
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