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- høringingsuttalelse fra Lyngdal kommune.

Hovedutvalg for helse, undervisning og sosial har nedsatt et utvalg som har behandlet saken
og hovedutvalget har sluttet seg til utvalgets forslag. Lyngdal kommunes uttalelse er slik:
Vi kommenterer bare det i lovutkastet som vi har bemerkninger til.

§.2. Barnehagens innhold.
Vi ønsker en skjerping av barnehagens pedagogiske mandat. Det må stå: Barnehagen skal
være en pedagogisk virksomhet, ordet "tilrettelagt" strykes.
§ 4.Foreldreråd og samarbeidsutvalg.
Det bor være enforeldre representant fra kommunens barnehager i hovedutvalget, slik som
det er for skolen.
§ 6. Godkjenningsplikt.
Alt.B. Antall barn som er tilstede samtidig er 5 eller flere, uansett alder. Barnehagens
vedtekter må foreligge for godkjenning.
§ 8. Kommunens ansvar l§ 16 Tilsyn og veiledning.
Det er svært viktig at del finnes

barnehagefaglig

kompetanse

på kommunenivå.

Det er en

forutsetning for at vi skal kunne utføre det tilsyn loven foreslår. Ang. godkjenning av nye
barnehager er det ønskelig at vi beholder dagens bestemmelser om barnehagens utforming.
Kommunen må ha mulighet til å ha kontroll over barnehagene, slik at vi ikke mister den
langsiktige s ringen på sektoren. Vi ønsker ikke en handlefrihet som kan resultere i dårlige
barnehager. Det må stilles like krav til private som offentlige barnehager, og det må være en
bestemmelse om lønns og arbeidsforhold som stiller samme kravfor godkjenning som i
opplæringsloven § 4. Når kommunale og private skal ha økonomisk likebehandling må
kommunen kunne stille krav til bemanning, gruppestorrelse, areal, hvis ikke dette blir
lovfestet. Vi må kunne stille de krav som er nødvendige for å sikre kvaliteten. I forhold til
tilsyn og veiledning må vi ha mulighet til å holde igjen det økonomiske tilskuddet dersom
barnehagen driver uforsvarlig eller lovstridig (slik som staten har i forhold til fri skolene.)
§ 10. Godkjenning.
Vilkår for godkjenning må være statlig fastsatt
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§ 18. Ledelse.

Alt.B. Vi ønsker å ha førskolelærer som styrer i den enkelte barnehage. For å drive en
forsvarlig pedagogisk virksomhet kreves det at leder har kunnskap om barnehagepedagogikk,
og i dag er det bare førskoleutdanning som sikrer det. Dispensasjon innvilges for lår.
§ 19.Barnehagens øvrige personale.
Vi vil ikke ha en lavere pedagogtetthet, OECD rapport må taes til følge. Vi vil ha
førskolelærere i barnehagen og vi trenger en normering i forhold til antall barn, alder og
arealnorm. Vi ønsker dette lovfestet, ikke i forskrift. Pedagogisk leder må være førskolelærer,
pedagog II kan ha annen pedagogisk kompetanse. Dispensasjon innvilges for 1 år.
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