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Til: Barne- og familieminister Laila Dåvøy
Gjelder : Høring ny barnehagelov
Høringsutkastet til ny barnehagelov bekymrer oss alvorlig. Det hjelper ikke å ha som mål en
kvalitetsheving av barnehagene uten å sikre dette gjennom krav til areal, kompetanse og
bemanning.
Arealnorm
Dagens arealnorm er et minimum av det som kan aksepteres for at barna skal kunne utfolde
seg. Arealnormen er en helt nødvendig sikring for å ivareta barnas behov for fysisk utfoldelse.
Kompetanse
Den pedagogiske lederen er en garanti for det direkte arbeidet i barnegruppene. OECDrapporten har for flere år siden trukket fram at et lavt utdanningsnivå er et problem i norske
barnehager og ligger langt under normen i andre sammenlignbare land. Det minste loven må
inneholde er en definert norm slik som i dag med 14 til 18 barn pr. pedagogisk leder!
Andre førskolelærere, feks for barn med spesielle behov, må komme i tillegg.
Når Barne- og familieministeren mener at en overføring av ansvar for å definere egen
bemanning i kommunene vil kunne øke antall pedagoger lettere, er vår erfaring helt
annerledes.
Slik det er i dag er det allerede umulig å få en vurdering av barnetallet mellom 14 og 18 barn,
selv om loven sier at det skal vurderes ved opptak. Presset på økonomi og plasser gjør at det
alltid er 18 barn uansett faglig vurdering.
Styreren er barnehagens totale leder og tittelen må beholdes for å sikre, at det er en
førskolelærer som innehar stillingen. Det er helt avgjørende for barnehagens utvikling at den
ledes av en med faglig bakgrunn. Ledelseskompetanse må ha som grunnlag en forståelse og
innsikt i og kunnskap om fagfeltet.
Det er en hån mot førskolelærernes spesielle kompetanse, at de skal være lett å erstatte med
andre med høgskole dersom de tar ett års videreutdanning i førskolepedagogikk. I skolen
skjerpes kravet til lærerutdanning inn, mens i barnehagen virker det ikke så nøye.
Førskolelærerne er en forutsetning for utvikling av en god barnehage.
Vi reagerer med undring på at undersøkelser gjort i skolen ikke blir sett i sammenheng med
barnehagen og de mulighetene den gir for et godt grunnlag. Det er varslet en
kompetanseheving av lærerne i skolen og de blir sett på som skolens viktigste ressurs.
Konsekvensen bør være at det stilles klare krav til førskolelærerkompetanse i barnehagen.

Bemanning
Dersom det skal være noen endring av krav til bemanning og kompetanse , bør det være en
normfesting av 2 pedagoger pr. 14 til 18 og i alle fall at minimumsbemanningen skal være et
personale på 3.
Vi vil herved på det sterkeste advare mot at de overnevnte krav tas bort. Det vil føre til at det
åpnes for billigere og dårligere løsninger da alt skjønn styres av kommunenes dårlige
økonomi.
Vi ber herved om at ny barnehagelov kvalitetssikrer barnehagene gjennom overnevnte tiltak.
Vi trenger en barnehagelov som er tydelig i forhold til krav til kompetanse, bemanning og
arealnorm.
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