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Høringsuttalelse - forslag til ny barnehagelov

Styret for oppvekst , undervisning og kultur ga følgende uttalelse i møte, den 16.12.04:
Behandling i Styret for oppvekst , undervisning og kultur - 16.12.2004
Styret for oppvekst, undervisning og kultur vedtok enstemmig følgende høringsuttalelse:
1. Styret for oppvekst, undervisning og kultur i Hadsel finner flere positive elementer i
forslaget til ny bamehagelov:
•
•
•
•

Tilpasning av barnehagen til et flerkulturelt samfunn.
Sikring av barns rettigheter iht. FN 's barnekonvensjon.
Konkretisering av barnehageeiers ansvar.
Prioritering av barn som det er fattet vedtak om etter barnevemsloven ved
Opptak.

2. OUK - styret firmer også forslag til endringer som vi ikke ønsker vedtatt og ber
Stortinget

ta hensyn til følgende:

Det er viktig for kvaliteten i barnehagen at noen normer er felles for alle landets
barnehager. Dette mangler i forslaget til ny barnehagelov for følgende områder:
•

Arealnorm
Det bør være et krav om arealnorm for barn under og over tre år nedfelt i
barnehagens vedtekter. Videre bør barnehageloven gi veiledende arealnormer.
I dag er det krav om arealnorm for barn under og over tre år. Dette er tatt bort i
forslag til ny lov.

•

Kvalifikasjonskrav for styrer
I forslag til ny lov gis det åpning for at styrer ikke skal ha

førskolelærerutdanning.
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Ingen utdanning vurderes å kunne gi bedre kvalifikasjoner til styrer og
pedagogisk leder enn denne. Skulle det kreves tilleggsutdanning, bør det være
i ledelse og administrasjon for dem som ikke har dette som fordypning i
grunnutdanningen.
•

Barnehagens øvrige personale
Det beste hadde vært å ha ansatte med førskoleutdanning i alle stillinger.
I alle fall bør det være pedagogisk leder med denne utdanningen og barne- og
ungdomsarbeidere/assistenter i de øvrige stillingene.
Bemanningsnorm
Bemanningsnormen er ikke fullt ut definert i gjeldende lov.
I forslag til ny lov synes den å bli enda mer diffus. Det er viktig å bevare
pedagogtettheten som i dagens lov. I tillegg burde det i ny lov vært
tydeliggjort normtall for det totale personalet. Dette i forhold til
gruppestørrelse, både for barn under og over tre år.
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