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HØRING NY BARNEHAGELOV - MERKNADER FRA UNIVERSITETSSYKEHUSET
NORD -NORGE HF

Vi viser til høringsnotat om ny barnehagelov sendt blant annet til landets helseforetak.
Fra Universitetssykehuset Nord-Norge vil vi komme med følgende merknader til forslaget til ny
barnehagelov:

Kapittel 1.  Barnehagens  formål  og innhold

De fleste barnehager i dag har barn som kommer fra hjem med annen kulturell og religiøs
forankring enn den kristne.  Det kan derfor  by på  stadig større problemer å drive offentlige
barnehager utelukkende i samsvar med kristne grunnverdier.
Vi mener derfor den nye loven bør ha en verdinøytral formålsparagraf.

Kapittel 5.  Personalet

Det er viktig at loven sikrer at ledere og ansatte i barnehagen har nødvendige kvalifikasjoner.
Man bør derfor ikke slakke på kravet om at det er førskolelærerutdanning som bør være basis for
tilsetting i ledende stillinger i barnehagene.
Det bør ikke gis varig dispensasjon fra utdanningskravet som førskolelærer verken i stillingen
som styrer eller som pedagogisk leder.

§ 19 Øvrig personale:

Barnehagen har en viktig og konstruktiv rolle i barns utvikling og læring. Dette forutsetter at
personale har nødvendig kompetanse.
Vi registrerer at kravene til kompetanse øker for dem som skal arbeide i skolen. Tilsvarende må
også gjelde for barnehagen. Foreldre må være trygge på at det til enhver tid er et kvalifisert
personale som tar hånd om deres barn i barnehagen.
Dispensasjonsadgangen må nok fortsatt finnes, men det bør knyttes vilkår til slik dispensasjon.
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Prinsipielt mener vi likevel at loven med forskrifter i første rekke skal sikre nødvendig kvalitet,
herunder ved fastsetting av utdanningskrav for personalet. En rekke praktiske forhold vedrørende
driften av barnehagene bør derimot kunne avgjøres av barnehagens eier i samarbeid med
foreldrene og personalet.

Vårt høringssvar sendes også per e-post til annecathrine.dietz(cllbfd.dep.no.

Med vennlig hilsen

Ernst Isaksen
Sjef allmenne serviceavdelinger

Kopi :  Helse  Nord RHF
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