
HØRINGSUTTALELSE OM:  

NOU2007:6 FORMÅL FOR FRAMTIDA 
 
Private Barnehagers Landsforbund (PBL) vil med dette gi sin uttalelse til NOU200:6 Formål for 
framtida. 
 
PBL har pr. d.d. 1 837 barnehager som medlemmer. I disse barnehagene er det over 18 000 ansatte, og 
over 85 000 barn. 
 
PBL er forundret over at det igjen brukes ressurser på utredning og arbeid med ny formålsparagraf. 
Det er betydelig større og tyngre problemer i barnehagesektoren, som medfører negativ påvirkning på 
hverdagen i barnehagene både for barn og ansatte. Dette er utfordringer departementet i lang tid har 
kjent til. Dette var også godt kjent på det tidspunktet dette arbeidet ble iverksatt. 
 
Det ble gjort et betydelig og godt arbeid med formålsparagrafen da rapporten ”Klar, ferdig, gå. Tyngre 
satsing på de små”, ble utarbeidet i 2005. PBL er av den oppfatning at deres argumenter for og forslag 
til ny formålsparagraf, står seg godt også i 2007.  
 
PBL ber derfor om at vedlegg 4 til rapporten igjen tas frem, og legges til grunn når vi ser at ny 
formålsparagraf er prioritert oppgave. Utvalgets innstilling til formål var:  
 
§ 1. Formål 

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder et likeverdig pedagogisk tilbud.  

Barnehagen skal i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem bistå barna i deres danningsprosess 

og på den måten skape et godt grunnlag for livslang læring og aktiv deltagelse i et demokratisk 

samfunn.  

Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, kulturelle og etniske 

bakgrunn.  

Barnehagens virksomhet skal bygge på de kristne grunnverdier.  

Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, 

åndsfrihet, toleranse og økologisk forståelse.  

Barnehagen skal tilby barna et læringsmiljø preget av lek, omsorg og gode sosiale relasjoner.  

Barnehagen skal ha et innhold som bygger på samfunnets felles kunnskaps-, kultur- og verdigrunnlag.  

Eiere av private barnehager og barnehager eiet eller drevet av menigheter innen Den norske kirke 

kan i vedtektene fastsette alternativ formulering av verdigrunnlaget i 4. ledd.  

 
Bodø, 31.10.2007 
 
 
 
Anne Berit Lyng Malmo /s/    Arild M. Olsen 
styreleder      daglig leder 
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