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NY LOV OM BARNEHAGER - HØRINGSUTTALELSE
Komite Oppvekst og kultur i Stjørdal kommune behandlet i møte 14.desember 2004.

sak 0067/04 " Ny lov om barnehager - Høring"
Følgende vedtak ble gjort:
Vedtak:
Vedlagte "Høringsuttalelse ang. innstilling til ny barnehagelov " vedtas som framlagt med
vedtatte endringer.

Stjørdal kommune støtter følgende §§ til innstilling:

LOVUTKASTET:
Fra § 1. tom. §17 - Som departementets innstilling.
Kapittel V. Personalet
§ 18. Ledelse
Alternativ B:
Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse.
Barnehagen skal ha en daglig leder som har utdanning som førskolelærer eller
annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med tillegg av ett års (60
studiepoeng) videreutdanning i barnehagepedagogikk.
Når barnehage og grunnskole er organisert som en mindre virksomhet, kan skolens
rektor være daglig leder for barnehagen.
Kommunen kan innvilge dispensasjon fra utdanningskravet etter andre ledd.

Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen.
Departementet gir nærmere forskrifter.

§ 19. Barnehagens øvrige personale
Alternativ B

Som alternativ A, men med en felles norm i forskriften på en førskolelærer per 1014 barn som er til stede samtidig.
Postadresse:

Kontoradresse:

Telefon:

Postboks133/134
7501 Stjørdal

Kjøpmannsgt9
7500 Stjørdal

74 83 3500
74 83 3599
939.958.851
E-post: postmottak@stjordal.kommune.no
Hjemmeside:www.stjordal.kommune.no

Telefaks:

Org.nr.:

Bankkonti:

8674.48.00007

4435.06.00903

Fra §20 tom. §27 - Som departementets innstilling.
Endringer ved behandling:

1.Tillegg til § 18 alt. B:
Barnehagen skal ha en daglig leder og pedagogiske ledere som har utdanning som
Førskolelærer.
2.Gjeldende lovs § 3 tas med i Ny lov om barnehager.
3. Krav i dagens forskrift vedrørende antall pedagoger, og beregnet areal pr. barn videreføres.
4.Den nye loven må ikke åpne for lavere voksentetthet.

Med hilsen
Jon-Anders Myrvan

eeWesche

Ettatssjef Oppvekst og Kultur

Førstekonsulent barnehage

Saksbehandler
: Synøve Wesche

Tlf.: 74 83 36 13

