
Konsekvenser av foreslåtte endringer i barnehageloven  

I Trondheim er vi godt fornøyd med samarbeidet med kommuneadministrasjonen og våre politikere. 

Til nå har vi hatt stor handlingsfrihet når det gjelder: 

- Metodevalg for hva en som fagperson vurderer at en trenger å bruke i arbeidet med barna 

- Når det er relevant og nødvendig med dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet 

- Hvilke kartleggingsverktøy vi skal bruke, og når de er nødvendig å brukes 

- Styrers og pedagogisk leders handlingsrom og metodefrihet til å bestemme system, verktøy 

og observasjonsmetoder de ønsker å bruke på sin enhet  

Utdanningsforbundet Trondheim ser med stor bekymring på noen av endringene som er foreslått i ny 

barnehagelov. Vi mener det er et angrep på barnehagelærernes autonomi og metodefrihet.  

Vi har vært gjennom en stor lærerstreik der slagordet var: La lærerne være lærere! For å kunne gjøre 

en best mulig jobb for elevene i skolen, er det viktig at lærerne får beholde fleksibiliteten og at de får 

velge metoder og verktøy som de mener best ivaretar den enkelte elev. Slik er det også i barnehagen 

for barnehagelærerne. 

Vi mener det er feil at barnehageeier skal ha rett til å velge system, verktøy og observasjonsmetoder 

som barnehagen og barnehagelærerne må benytte, og er bekymret for at dette ikke vil være til 

barnas beste.   

Barnehagelærerne er sammen med styrer ansvarlig for kvaliteten i barnehagen. For å kunne gi et 

godt pedagogisk tilbud til alle barn, må vi ha mulighet til selv å velge metode. Vi barnehagelærere har 

utdanning og erfaring som gir kunnskap om barn og pedagogikk. Det er vi som kan gjøre de rette 

vurderingene av hva som er nødvendig for å drive en god pedagogisk praksis. Det er vi som er 

nærmest barna i hverdagen som kan bruke vår faglige kunnskap og skjønn i arbeidet med å planlegge 

og gjennomføre pedagogiske opplegg for det enkelte barn og barnegruppen.  

Vi har ikke tillit til at enhver barnehageeier har den kompetansen og den daglige nærheten til 

arbeidet som trengs for å vite hvilke metoder og verktøy det enkelte barn eller barnegruppen 

trenger. Vurderingen av verktøy og metoder må gjøres innenfor et profesjonelt fellesskap, og ikke 

overlates til enkeltpersoner. 

Høringsnotatet tyder på at vår kunnskap og autonomi forstås som en hindring for å realisere 

politikernes ambisjoner. Vi frykter at det kan bli en maktforskyvning der enkelte barnehageeiere 

overstyrer vårt profesjonelle handlingsrom. I en del private kommersielle barnehager er dette 

allerede en etablert praksis, og vi har mange eksempler på at pedagogene kommer i skvis mellom 

eget pedagogisk skjønn og de fastlagte standardene som er innført av barnehageeier.  

La barnehagelærerne være barnehagelærere- og fortsatt få vurdere hva det enkelte barn trenger. Gi 

oss tillit til å gjøre jobben! 

 

For Utdanningsforbundet Trondheim, 
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