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HØRING OM NY BARNEHAGELOV.
Barne- og familiedepartementet har sendt utkast til ny barnehagelov ut på høring med frist
innen 10. januar 2005. For Birkenes kommune var denne fristen for kort til at høringen kunne
politisk behandles. Vi har derfor valgt å la kommunens barnehagestyrere utale seg om
forslaget.
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HØRING - UTKAST TIL NY BARNEHAGELOV.
I denne høringen har vi valgt å legge vekt på:
-

utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder
krav til pedagogtetthet og antall barn pr. voksen
krav til lekearealer inne og ute

Utdanningskravet til styrer må viderefores.
- styrer er øverste pedagogiske ansvarlige
- styrer samarbeider med helsestasjon, barnevern, skole, ppt osv.
- styrer
haren viktig
rolle
iutviklingsog endringsarbeidet
- styrer har en viktig rolle i kvalitetsarbeidet
- ved at styrer har utdanning som førskolelærer sikrer en at barnehagen har
barnehagepedagogisk kompetanse i ledelsen
Utdanningskravet for pedagogisk leder må viderefores.
- omsorg og opplæring av småbarn i grupper stiller store krav til personalets nærvær og
kompetanse
- der er stadig økte krav til faglighet, systematisk planlegging, vurdering og
dokumentasjon

-

det er førskolelærerne som har kunnskaper om barn utvikling, læring og sosialisering

-

det er førskolelærerne som har best kunnskaper om lek

Opprettholde dagens norm for antall barn pr. førskolelærer.
- bemanningen skal bestå av førskolelærer og annet egnet personale
- viktig at bemanningen i barnehagen er tilstrekkelig til at personalet kan drive en
pedagogisk virksomhet til beste for barna
- en felles norm med krav om en førskolelærer pr. 10 - 14 barn som er tilstede samtidig
- viktig å styrke den pedagogiske bemanningen, slik at det er førskolelærer til stede i
åpningstiden
Opprettholde kravet til lekeareal inne og ute.
- barnehagen skal ha lokaler og utområder som er egnet for formålet
- for å sikre et visst minimumsareal til barna i ordinære barnehager bør arealnormen
opprettholdes
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Styrerne i Birkenes kommune
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Kjellfrid Tveit
Engesland barnehage

IngerMathiasen
Birkeland barnehage
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Karen B . Birkeland
Hampehaugen barnehage

Åshild Tveide Johnsen
Herefoss
barnehage

Hege Fossmark Kylland
Kvennehaugen familiebarnehage

Hilde R. Høygilt

Eikenøtta
naturbarnehage
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