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UTTALELSE FRA RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE AD HØRINGSNOTAT
OM NY BARNEHAGELOV
k
Rådet hadde høringsnotatettil vurderingi sitt møte 06.12 04, og ønsker å peke på noen
viktige punktervedrørendebarnmed spesielle behov / funksjonsnedsettelseri tilknytningtil
notatet.
AD Kapittel 9.3 Prioritet ved opptak.
RegjeringenBondevikoppnevntei 1999 et utvalg(Manneråkutvalget)som fikk i mandatå
utrede om funksjonshemmedesrettigheterer tilstrekkeligivaretattog foreslå strategierog .
virkemidlerfor å fremmefunksjonshemmedesdeltakelseog likestillingi det norske
samfunnet.
I Stortingsmelding40 "Nedbyggingav fimksjorrshemmedebarriere; " heter det at
barnehagebyggog utemiljøi barnehagerskal være tilrettelagtut bra byggeforskrifters
bestemmelserom tilgjengelighet, slik at barnmed nedsattfunksjonsevnekan dra nytte av
fortrinnsretttil barnehageplassVidere oppfordretBarne- og familiedep. kommunenetil å
sikre barnmed nedsattfunksjonsnevneet godt tilrettelagtog tilgjengeligtilbudi både private
og kommunalebarnehager(jf rundskrivT5/99 - Tilgjengelighetfor alle).
Funksjonsnedsetteleserkan for eksempelvære:
- fysiske, motoriskeeller sansemessigeskadersom blindhet, døvhet, alvorlige
bevegelseshemninger
- svak helse, for eksempel revmatismeog hjertelidelser
- forsinketutvikling/ utviklingshemming
, samspillvansker
- språk-og talevansker
- adferdsvanskerog psykiskelidelser
Retten til prioritertopptakfor barnmed spesielle behovI funksjonsnedsettelseropprettholdes.
Departementetforeslårå fjernevilkåretom at barnmed nedsatt funksjonsevneskal "bevise'
at de kan ha nytte av barnehageoppholdetVidkåretom at barnetvil harnytte av oppholdet
gjelderikke for andrebarnved opptak, de finnerdet derforurimeligat det for en spesiell
gruppe skal vurderes om de vil ha nytte av det Det vises til at foreldreneer de som hardet
avgjørendeordet i så måte

Barnehagener et av de viktigste enklettiltakfor barn med funksjonsnedsettelser. hvor de gis
mulighet for deltakelse, inkluderingog utvikling med funksjonsfriske barn som gode
rollemodellerog lekekamerater.
Ad barnehage i nærmiljøet for barn med funksjonsnedsettelser (kap.9.3.2)
A bli "tvunget" til å ta i mot en barnehageplassutenfor sitt eget nærmi ja for barn med
spesielle behov, kan være en stor ekstrabelastningbåde for barnet selv og foreldrene, hvis
barnetpå et senere tidspunkter forventet å skullegå på skolen i nærmiljøet. Det fratasda
mulighetenfor å få venneri barnehagensom også vil være i hjemmemiljøetog det framtidige
skolemiljøet- viktig for inkluderingen. Ikke minster det også viktig for de fumdtsjonsfriske
barnaog lære seg fra de er små, at omverdenenbestårav et stort mangfold, med ulike
forutsetningeri livet.
Departementetpåpekerogså (pkt 9 3 2) underkommunensansvar:
"Imidlertidskal kommunenav integreringshensyn
så langt det er mulig plassere barnai
nærmiljøet, og det stilles krav til begrunnelsedersomkommunenplassererbarnetutenfor
nærmiljøet. Kommunenmå samtidigunngå å plassereså mange barnmed nedsatt
funksjonsevnei en bestemt barnehageat den får et preg av å være en spesialinstitusjon,
dersom den ikke er tiltenkteller tilpassetdenne rollen".
Ad Kapittel 11- Personalet
Det påpekes at det er viktig " å se det enkelte barn"i barnehagen. Det er ikke mindreviktig å
ha et personalemed høy kompetansepå barn, ikkeminstfor tidlig å kunnegripe inn der de ser
at barntrenger ekstra hjelp - få satt inn eventueltspesialpedagogisktilretteleggingI tiltakfor
fysisk / sansemotorisktrening og stimulering
Ved å åpne for at styrer / daglig leder ikke skal væreførskolelærermed videreutdanningi
barnehagepedagogikk, eller å reduserepersonalkravettil "et egnet personale" (hva er det?),
kan mange barnmed funksjonsnedsettelserfå et langtdårligeretilbudi barnehagene.Her
kommerogså barnetetthetpr pedagogiske lederinn som et viktig moment.
Ved å vedta teksten: "kommunenkør gi dispensasjonfra utdaningskravet" innbakti
forslaget, virker det som kommunenskal gå for å ha styrer /leder med førskolelærerutdanningpluss videreutdanningi barnehagepedagogikk
, og samtidigåpne dørapå vidt gap
for "alle andre relevantesøkere" (de kan jo da gi dispensasjonnårdet passer... ??)
Siden barnmed funksjonsnedsettelserskal ha et likeverdigtilbud i barnehagen,ønskervi at
dagens normom pedagogtetthetvidereføres, og at styrerogså har pedagogiskhøgskoleutdanningsom førskolelærermed videreutdanningi barnehagepedagogikk.
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