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Hovedutvalg

for oppvekst , utdanning

og kulturs behandling:

Behandling:
Følgende forslag fremmet:
AP v/Heidi Nilsen Røst og SV v/Anita H. Pedersen:
Tillegg til kap . 5: (...... egnet personale etter behov ) nytt pkt.
Alta kommune vil videre påpeke behovet for å opprettholde klare bemanningskrav, jf. alt. B.
pkt. 11.6.2, for å styrke kvaliteten i barnehagen.

Hovedutvalg

for oppvekst , utdanning

og kulturs vedtak:

Det bør tas inn bestemmelser som sikrer en god overgang mellom barnehage og skole, blant
annet gjennom at kunnskap om barnet i ønsket utstrekning blir formidlet mellom nivåene.
Alta kommune er tilfreds med at det legges opp til en revisjon av barnehageloven, men
beklager en relativt kort høringsfrist i en periode av året der blant annet budsjettarbeid tar mye
tid på lokalt politisk nivå.
Det er ønskelig å sikre en videreutvikling av kvaliteten i barnehagene, blant annet med satsing
på
-

brukermedvirkning

-

barns rett til medvirkning
kompetent personale og
tilpasninger til det enkelte barnets behov.

Høringsutkastet

og -tilpasning

synes å legge vekt på kommunal

frihet til å organisere

egne virksomheter

hensiktsmessig. Alta kommune er prinsipielt enig i dette, men peker på at det er viktig at
loven gis en utforming som på best mulig måte sikrer barn et godt tilbud. Dette vil kreve at
loven trekker opp en del minstestandarder.
Samtidig må loven sikre rom for å organisere modeller som er tilpasset små samfunn.
Selv om Alta kommune per i dag har full barnehagedekning, ser en at det kan være gode
grunner til å beholde en ordning der det statlige bidraget holdes utenom rammetilskuddet.
Dette for å sikre målsettinga om full barnehagedekning og videreføring av høy kvalitet.
Tilskuddsordningene bør videre forenkles, sikre likeverdighet mellom kommunene, mellom
ulike eiere/drivere og dekke opp for at full barnehagedekning vil føre til at det tidvis blir
ledige plasser i barnehagene.

Kap. 1:
Formåls- og innholdsbestemmelsene må først og fremst sikre barnet og barnets rettigheter.
Videre bør barnehagens pedagogiske innhold presiseres, og det bør vurderes å gi åpning for at
barnehagene blir en del av utdanningssystemet.
Videre mener Alta kommune at loven må inneholde bestemmelser som sikrer egnede lokaler
og utearealer.
Kai). 2:
Forslagene støttes.

Kap 3:
Forslagene støttes.
Kap. 4:
I § 10 nyttes uttrykket "egnethet" som kriterium for godkjenning.
upresist, og viser til merknadene til kap. 1 om arealbestemmelser.

Alta kommune finner dette

For øvrig støttes forslagene.
Kap.5:
Alta kommune registerer at forslagene kan innebære større frihet i sammensetninga av
personalet i barnehagene.
Under henvisning til at det er ønsket med en presisering av barnehagen som pedagogisk
virksomhet - kanskje som en del av utdanningssystemet, ønsker Alta kommune tatt inn
bestemmelser i loven som sikrer en bemanning som kan ivareta dette.
Samtidig må det gis rom for lokale tilpasninger som blant annet ivaretar situasjonen ved små
enheter.
Alta kommune vil derfor foreslå at hver barnehage til vanlig skal ha styrer, og at
bemanningen skal bestå av pedagogiske ledere, forskolelærere og annet egnet personale etter
behov.
Alta kommune vil videre påpeke behovet for å opprettholde klare bemanningskrav, jf. alt. B.

pkt. 11.6.2, for å styrke kvaliteten i barnehagen.
Førskolelærerutdanning
barnehagene.

bør i hovedsak være utdanningskravet til det pedagogiske personalet i

Øtt utskrift 23. desember 2004.
Torunn Gallavara
sekretær
Utskrift: Oppvekstsjefen til videre behandling.
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