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Forslag til ny barnehagelov
- høringsuttalelse -

Norges Bygdekvinnelag (NBK) har mottatt forslag til ny barnehagelov til høring. Barne- og
familiepolitikk har i alle år vært et viktig arbeidsfelt for oss, og vi har ved flere anledninger
gitt uttrykk for vårt syn på barns oppvekstvilkår både til de politiske partiene på Stortinget og
ved tidligere høringer fra Barne- og familiedepartementet (BFD). NBKs visjon er aktive
kvinner for levende bygder. NBK opplever flere positive endringer i forslag til ny
barnehagelov, men for å stimulere til levende og attraktiv bygder er det avgjørende med gode
velferdtilbud. Derfor ønsker NBK på vegne av sine 16 200 medlemmer å kommentere de
paragrafene i lovforslaget vi mener departements bør vie ekstra oppmerksomhet.

§1
Norges Bygdekvinnelag (NBK) har merket seg diskusjonen vedrørende formålsparagrafens
innhold. Vi mener de kristne grunnverdiene er vårt samfunns kulturarv. NBK tror ikke den
kristne formålsparagrafen gjør barnehagene forkynnende, men derimot sikrer at barna våre får
et begrepsapparat i tilknytning til de verdier og normer for atferd samfunnet forventer de skal
kjenne til og handle etter. NBK ønsker derfor å beholde den kristne formålsparagrafen.

§10
Norges Bygdekvinnelag (NBK) er bekymret når kommunene tilføres ytterligere
ansvar/styringsrett i dette lovforslaget. NBK vet at mange kommuner sliter økonomisk og
derfor er nødt til å tøye lovverket på punkter hvor kommunens ansvar er å utvise skjønn. For å
kvalitetssikre barnehagetilbudet bør derfor departementet oppgi normtall for ute og inne areal
pr barn ved godkjenning av barnehager.

§§ 18 og 19
Norges Bygdekvinnelag (NBK) er opptatt av barnehagen skal være en trygg opplæringsarena
og ikke et oppbevaringssted. Og for å sikre kvalitet og oppfølging av barnas individuelle
behov trenger barnehagens ledere og ansatte pedagogisk fagkompetanse. De siste ukers
overskrifter i media har fokusert på norske barns svake kunnskapsnivå sammenlignet med
andre barn i Europa. NBK stiller derfor et spørsmålstegn ved at BFD løsner på kravet om
førskolepedagogikk i barnehagene, når Utdannings- og forskingsdepartementet ser behov for
å styrke lærerkompetansen i skolen. Departementet må også sørge for at kommunen ikke gis
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mulighet til å kreve flere barn per fereskolelærer enn etter dagens gjeldende normtall. NBK
oppfordrer derfor departementet til å viderefører forslagene skissert i §§ 18b og 19b i det
endelige lovforslaget.
Norges Bygdekvinnelag ber departementet ta med våre innspill i den videre lovprosessen,
samtidig som vi oppfordre BFD til å sette barns mulighet til et sunt og riktig kosthold i
barnehagen på dagsorden i 2005.
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