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Barne- og familiedepartementet
Ny barnehagelov - høring
v/ minister Laila Dåvøy
Postboks 8036 Dep
0030 Oslo
Brev til barne og familieminister Laila Dåvøy vedrørende høring av ny
barnehagelov.
I høringsnotatet om ny barnehagelov foreslår barne- og familiedepartementet blant
annet at dagens lovfestede krav om førskoleutdanning hos barnehagestyrer og øvrig
personale, samt dagens krav om pedagogtetthet, tas bort. Det foreslås også at dagens
arealbestemmelser ikke videreføres.
Departementet ønsker at det skal være opp til den enkelte kommune å avgjøre hva
som er pedagogisk forsvarlig ledelse og drift, og hva som er hensiktsmessig størrelse
på barnegruppene. Samlet gir dette kommunene tilgang til å øke barnegruppene uten å
samtidig øke verken bemanningen, den pedagogiske kompetansen i barnehagen eller
barnas lekeareal.
Vi ser i høringsnotatet at forslaget til innholdsparagraf skal være en garanti for at dette
ikke skjer, men vi er svært bekymret for at kommunenes økonomi vil styre hvor mye
innholdsparagrafen blir vektlagt. Hvorfor ta denne sjansen?
Vi mener at dagens barnehagetilbud bør styrkes fremfor å forringes. Lovforslaget vil
bidra til at barnehagene i større grad blir en oppbevaringsplass, fremfor et sted som
bidrar til utvikling og vekst. Barne- og familiedepartementet signaliserer gjennom
dette forslaget et verdisyn på små mennesker som vi ikke kan akseptere!
Vi krever
- at styrer skal ha førskoleutdanning.
- at pedagogisk leder skal ha førskoleutdanning.
- at normen for pedagogtetthet økes.
- at dagens arealbestemmelser videreføres.
Fordi vi vil
- at barna våre skal
- at barna våre skal
- at barna våre skal
- at barna våre skal
- at barn med ulike

være trygge i barnehagen.
få utfordringer tilpasset deres alder, utvikling og funksjonsnivå.
utvikle sosiale ferdigheter og forståelse for andre mennesker.
ha daglige mestringsopplevelser og utvikle et positivt selvbilde.
særskilte behov skal få den oppfølging og støtte de har behov for.

Fordi vi er glade i barna våre!

