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Høringsuttalelse om forslag til ny barnehagelov (Deres ref. 2004 04169)
Foreldrenes arbeidsutvalg i Lille Ekeberg barnehage i Oslo kommune har gått gjennom
høringsnotatet om ny barnehagelov. Vi har følgende merknader:
Generelle merknader
Det er meget viktig at det blir full barnehagedekning i løpet av 2005. Full barnehagedekning
må imidlertid ikke gå på bekostning av kvaliteten, sikkerheten og omsorgen i barnehagene. Vi
opplever at BFD i sitt høringsnotat vurderer å gjennomføre endringer som vil svekke
kvaliteten og kravene til pedagogisk opplegg i barnehagene.
Vi mener det er meget viktig at det er minst tre ansatte per avdeling (7-9 barn på
småbamsavdeling og 14-18 barn på storbarnsavdeling). Minst enn av de ansatte per avdeling
bør ha førskolelærerutdanning, og de øvrige bør også ha pedagogisk/bamefaglig utdanning.
Av hensyn til kvaliteten i barnehagen og sikkerheten til og omsorgen overfor barna våre, må
ikke bemanningsnormen svekkes.
Vi mener det statlige tilskuddet (kap. 856) til drift og bygging av barnehager fortsatt
bør være øremerket og ikke innlemmes i rammetilskuddene til kommunene. Med den
anstrengte kommuneøkonomien vi nå har, er vi redde for at barnehagesektoren vil bli
gjenstand for økonomiske nedskjæringer dersom det øremerkede tilskuddet innlemmes i
rammetilskuddene. Vi opplever i dag at det kuttes i vikarbudsjetter, turbudsjetter,
kjøkkenassistenter osv. Vi mener i tillegg det er uheldig å innlemme det øremerkede
tilskuddet før barnehageavtalens mål om full barnehagedekning og makspris på kr. 1750,- er
innfridd.
Konkrete merknader
I det følgende presenteres våre standpunkter til noen av forslagene i høringsnotatet:
Pkt. 8.3 "Kommunens ansvar som barnehagemyndighet"
Lovens § 8, 2. ledd bør lyde: "Kommunene har plikt til å sørgefor at alle foresatte som
ønsker barnehageplass til sine barn under opplæringsplikti alder
lder får det." Det må legges et
større press på kommunene slik at målet om full barnehagedekning oppnås.
Pkt. 8.4 "Fylkesmannens ansvar"
Vi mener det er feil å endre på Fylkesmannens tilsynskompetanse i barnehagesektoren.
Dagens tilsynsordning med barnehagene bør videreføres.

Pkt. 9.1 "Godkjenning av barnehager" (Krav om størrelsen på lekearealet og utearealet).
I en tid med etablering flere barnehageplasser opplever vi at flere og flere barn "presses inn"
på det samme inne- og utearealet. Over tid kan dette bidra til å forringe barnehagetilbudet. Det
kan bla. oppstå flere konflikter mellom barna hvis de har det for "trangt". Det bør derfor
fortsatt stilles krav til størrelsen på både inne- og uteareal i barnehagene. Vi mener at
departementets veiledende norm for barns lekeareal på fire kvadratmeter netto per barn over
tre år og om lag 1/3 mer per barn under tre år må videreføres. Normen for utearealet i
barnehager, på om lag seks ganger leke- og oppholdsarealet inne, må også videreføres.
Pkt. 11.2 "Styrer/daglig ledelse"
Det må fortsatt være krav til at styreren i barnehagen har førskolelærerutdanning eller
lignende. (Vi støtter alternativ B på side 87). Utdanningskravet er så innlysende at det ikke
trenger en nærmere begrunnelse.
Pkt. 11.5, 11.6 og 11.7 "Norm for pedagogisk bemanning"
Det må fortsatt være krav til at det skal være en pedagogisk leder med førskolelærerutdanning
per 14-18 barn når barna er over tre år og per 7-9 barn når barna er under tre år. (Vi støtter
alternativ A på side 94). Denne bemanningsnormen bør tas inn i selve lovteksten i § 19. Vi
ønsker at barnehagen skal være noe mer enn "oppbevaring" av barna våre. Det er derfor viktig
at normen for pedagogisk bemanning videreføres.

Vi håper våre standpunkter tas til følge under utarbeidelsen av det endelige lovforslaget.
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