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HØRINGSUTTALELSE

FRA RØROS KOMMUNE:

Lov om barnehager skal sikre et best mulig, og kvalitativt godt tilbud for bana.
.--o(07
Dersom barne- og familiedepartementets "verste alternativ" blir det endelige resultatet vil
det i aller høyeste grad gå ut over kvaliteten på barnehagetilbudet. Da vil den kommunale
økonomien avgjøre mye av kvaliteten.
Barn har krav på et barnehagetilbud der kravene til kvalitet er udiskutable uavhengig av
hvilken kommune barnet bor i
På bakgrunn av dette har Røros kommune følgende anmerkninger til forslag om ny
barnehagelov:

I. Både styrer/daglig leder og pedagogisk leder skal ha utdanning som
førskolelærer. Kompetansen en førskolelærer har, er viktig for at barnehagene
skal drive en pedagogisk tilrettelagt virksomhet for førskolebarn. I dagfinnes
det kun en utdanning som er spesielt innrettet mot arbeid i barnehage, og det
erførskolelærerutdanningen. Om stillingsbetegnelsen er styrer eller daglig
leder, har ingen betydning. Det samme gjelder for pedagogisk leder eller
førskolelærer. Det er mest ryddig om betegnelsen pedagogisk leder blir
opprettholdt i og med at det ikke er så mange år siden denne ble endret fra
førskolelærer til pedagogisk leder.
2. Vi vil opprettholde kravet om at hver barnehage skal ha en styrer/daglig leder
med førskolelærerutdanning.
3. Når det gjelder § 19, Barnehagens

øvrige bemanning,

vil vi at pedagogtett-

heten videreføres som i dagenssforskrift, dvs. en pedagogisk leder pr. 14-18
barn når barna er over tre år og en pedagogisk leder pr. 7-9 barn når barna er
under tre år. Barnehagene trenger flere førskolelærere - ikke færre.
4. Veiledende norm for barns lekeareal inne ønskes videreført, jfr. dagens
forskrift, § 12 tredje ledd, 4 kvm netto pr. barn over tre år og om lag 1/3 mer
pr. barn under tre år.
5. § 10, Tilsyn, i nåværende lov foreslås endret til § 16, Tilsyn og veiledning,
Tilsynsoppgaven er grundig beskrevet i lovutkastet, men ikke hva
veiledningen skal omhandle. Hva med tilsyn og veiledning når det gjelder det
6.

faglige innholdet?
Positivt at § 2 om innhold utvides, men det sikrer ikke alene det pedagogiske
innholdet i loven, slik statsråden mener.

7. Positivt at det tas inn en ny paragraf om barns rett til medvirkning, § 3.
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