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Para raf li barneha eloven
Frelsesarmeens barnehager er glad for at det er bred enighet om at man ikke kan ha en verdinøytral

barnehage eller skole. Vi er også glade for at man ikke har latt seg friste til å fjerne ordet "kristen" fra
paragrafen, men har vært tydelige på at dette er en viktig del av vår kulturhistorie.

På tross av noe skepsis i forhold til delen "i ulike religioner og livssyn" i første avsnitt, velger

Frelsesarmeens barnehager å støtteforslaget til ny formålsparagraffor barnehagene. Vi er skeptiske

til den nevnte delen fordi vi mener at de kristne og humanistiske verdier, samt forankringen i

menneskerettighetene, er sikring nok i forhold til å kunne inkludere folk fra alle kulturer og religioner. De

kristne og humanistiske verdier er nok - også for fremtiden.

Begrunnelsen for å bruke begrepet "danning" istedenfor oppdragelse er god, og her syns vi

formålsparagrafen har blitt bedre enn tidligere.

Frelsesarmeen støtter at verdigrunnlaget i skole og barnehage uttrykkes likt. Det tydeliggjør sammenhengen

mellom barnehage og skole, samt barnehagens plass i utdanningssystemet. Det er allikevel viktig at også

egenarten er ivaretatt i begge formålene.

Private bameha er o fritak
Det er bra at utvalget mener at bestemmelsene om fritak og videre praktisering av formålet bør videreføres.

Vår erfaring er at mange foreldre setter pris på å ha denne muligheten til å velge ut fra sitt eget

verdigrunnlag. Vår erfaring er også at familier med en annen etnisk bakgrunn noen ganger velger barnehager

som driver med en vid praktisering av kristen formålsparagraf i nåværende lov fordi de opplever det som

positivt å ha barna sine i en barnehage som har en religiøs forankring.
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