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VEDRØRENDE

NY BARNEHAGELOV.

Høgskolen i Tromsø, avdeling for lærerutdanning, er i utgangspunktet positiv til
gjennomgangen og revisjon av lovverket fra 1995, og ser nødvendigheten av en forenkling og
modernisering i tråd med nasjonale og internasjonale endringer.
Vi ønsker særlig å kommentere følgende kapittel:
Lovens lept. 1: Barnehagens formål og innhold.
I teksten framgår det at barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar
med kristne grunnverdier.
I dagens flerkulturelle samfunn anser vi det som problematisk at barnehagen skal hjelpe
foreldre med å gi alle barn en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier, da vi mener at
foreldre selv må ha innflytelse på hvilke religiøse eller andre grunnverdier barn skal oppdraes
i forhold til. Loveteksten åpner ikke for at enkeltforeldre kan få noe unntak. Valgmuligheten
for foreldre som ønsker å reservere seg mot oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier,
er i liten grad tilstede.
Dette forhindrer ikke at barnehagen kan bygge sitt pedagogiske arbeid på kristne
grunnverdier, men vi er kritiske til at barnehagen skal hjelpe foreldre til å oppdra barna i
samsvar med kristne grunnverdier.
Lovens kpt. 6: Personalet.
Vi er positiv til at barnehagen skal ha pedagogisk og administrativ daglig leder med
førskolelærerutdanning, eller annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med tillegg
av ett års videreutdanning i barnehagepedagogikk.
Vi er kritiske til at normen for pedagogisk grunnbemanning / pedagogisk leder funksjonen er
så uklar i lovforslaget. Her burde lovforslaget vært tydeligere på en økning av pedagogisk
bemanning / førskolelærere knyttet til barnegrupper, da særlig med henvisning til bamehagens
mandat som pedagogisk tilbud til barn under opplæringspliktig alder. Vi registrerer også langt
større pedagogtetthet

i andre land det er naturlig å sammenligne

seg med. I Danmark,

Sverige

og Finland er to tredjedeler av personalet utdannet pedagoger, mens det tilsvarende tallet i
Norge er en tredjedel. Vi anser det som svært viktig å ivareta, styrke og utvikle den
bemanningsnormen som barnehagen har pr.i dag.
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