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TILBAKEMELDING HØRINGSNOTAT OM NY BARNEHAGELOV.

Som statlig helseforetak er Akershus Universitetssykehus høringsinstans til forslag til ny
barnehagelov.
Helseforetaket registrerer at det er en stor utfordring for regjeringen å ha en fullt utbygd
barnehagesektor i løpet av 2006 parallelt med å opprettholde dagens pedagogiske kvalitet.
Det vil være en krevende balanse for kommunene å ivareta oppgaven som barnehagemyndighet for
å sikre krav om full barnehagedekning samtidig med en sikring av kvaliteten i barnehagetilbudet.
Helseforetakets uttalelse til høringsnotatet vil bygge på disse utfordringene.

Følgende områder vil bli omtalt i notatet:
1. Kapittel 4: Barnehagemyndighetens generelle oppgaver
2. Kapittel 5: Personalet

Rundskriv Q-0902

1. Akershus Universitetssykehus har 6 barnehager med til sammen 391 barnehageplasser. 5
barnehager ligger fysisk i Lørenskog kommune og 1 barnehage ligger i Eidsvoll.
Siden  "Forskrift  om likeverdig behandling av barnehager  i forhold til offentlig  tilskudd"  ble
innført,  har foretakets barnehager levd i stor usikkerhet  i forhold til  tildeling av offentlig
tilskudd. Usikkerheten bunner ut i tildeling av skjønnsmidler fra "hjemkommunene".

Akershus Universitetssykehus vil ikke være tjent med å drive barnehager under svært usikre
økonomiske forutsetninger. Det anbefales derfor å opprettholde dagens ordning med
øremerket statstilskudd.
Foretaket ser derfor med bekymring på en overgang til rammefinansiering av
barnehagesektoren fra 1 .januar 2006.

2. Høringsnotatet legger frem et forslag A under § 18 hvor kravet om førskolelærerutdannelse i
lederstilling / styrer er fjernet. Barnehagens leder skal lede den pedagogiske virksomheten i
barnehagen. Dette faglige ansvaret må ivaretas på en forsvarlig måte, slik at dagens kvalitet
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ikke forringes. Barnehagene har en utfordring i å rekruttere førskolelærere til avdelingsleder
stillinger. Kravet om førskolelærerutdannelse i styrerstilling bør derfor opprettholdes for å
sikre opplæring og veiledning av alle ansatte. Alternativ B i høringsnotatet støttes.

I forhold til barnehagens øvrige bemanning støtter foretaket endringen i lovteksten med å
åpne for andre treårige pedagogiske utdanninger på høgskolenivå med tillegg av ett års
videreutdanning i barnehagepedagogikk til avdelingslederstillinger.
Foretaket ønsker samtidig at norm om pedagogtetthet videreføres i forskrift.(Alternativ B)

3. Departementet gir i dag i Rundskriv Q-0902  Lov om barnehager,  i merknadene til § 12, en
veiledende norm for barns lekeareal inne og for størrelsen på utearealet i barnehager.
Akershus Universitetssykehus mener denne normen må opprettholdes for å sikre barna et
minimumsareal. Så lenge man ikke har full barnehagedekning på landsbasis kan en eventuell
fjerning av normen føre til verdikonflikter mellom å kunne tilby barnehageplasser til barn på
venteliste og dårligere arealbetingelser for allerede eksisterende barnegrupper.

Jamfør  Forskrift til lov av 5.mai 1995 nr. 19 om barnehager  kapittel 2 § 6 hvor det sies at
barnehagenes samarbeidsutvalg har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens
innhold, legges det ved en uttalelse fra FAU ved alle 6 barnehagene.

Akershus Universitetssykehus

Are Helse
.

Adm.direktør

Vedlegg: Uttalelse  fra FAU ved  Akershus Universitetssykehus
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Foreld reråd sutvalgene
- barnehage 4 Ahus
- Stensby barnehage
Akershus universitetssykehus (Ahus)

Ahus
att.:barnehagesjef Elin Alseth

Forslag til ny barnehagelov på høring

Vi viser til departementets forslag til ny barnehagelov sendt ut på høring 09.11.2004.

Ahus 22.12.2004

Som foreldre til barnehagebarn er vi først og fremst opptatt av at barna vår har en trygg hverdag der sikkerhet,
lek og læring er de grunnleggende elementene. Vi mener noen av forslagene i den nye barnhageloven ikke
sikrer dette.

Når det nå ser ut til at driftstilskuddet til barnehagene blir en del av rammefinansieringen, med tilhørende større
ansvar til eierne/kommunene,  er det ekstra viktig at det stilles konkrete minimumskrav til sikkerhet,
oppholdsmiljø og innhold i barnehagen.  Vi erfarte selv i budsjettprosessen for 2004,  selv med  dagens  lovverk,
hvordan Ahus presset inn flere barn på avdelingene for å spare penger. Vi har  grunn til å tro at presset på
bemanning og lekeareal ikke vil avta dersom det foreliggende forslaget til ny barnehagelov blir vedtatt.

Vi mener dagens bemanningsnorm,  med tre voksne for henholdsvis ni eller atten plasser, er en
minimumsbemanning for å kunne ivareta sikkerheten i barnhagen.  Som en følge av dette er det viktig at
bemanningsnormen ikke fjernes men isteden flyttes fra forskrift til lov. Dersom barnehagene gis anledning til å
redusere bemanningen ytterligere i forhold til dagens norm vil dette enten gå ut over sikkerheten eller gjøre
barnehagen om til en oppbevaringsinstitusjon med sterke begrensninger på barnas lek og utfoldelse. For
eksempel vil en redusert bemanning i praksis gjøre det umulig med turer eller andre aktiviteter utenfor
barnhagen.  Det vil også sterkt redusere det enkelte barns mulighet for personlig oppfølging,  trøst, trygghet og
voksenkontakt.

Videre er det  viktig at barna sikres et visst lekeareal både ute og inne.  Barn har ulike interesser og det er derfor
nødvendig at arealet er  stort nok til  at det kan pågå ulike aktiviteter samtidig. Ikke minst har også barn iblant et
behov for å kunne trekke  seg tilbake å ha litt tid for seg  selv. Vi mener derfor det er  viktig at dagens  norm for
barns lekeareal opprettholdes og gjøres til en del av barnehageloven. Flere barn på  samme areal vil medføre
økt stress og flere konflikter blant barna.

Vi mener videre at dagens krav til utdanning for styrere og pedagogiske ledere må opprettholdes. Vi har tiltro til
at dagens førskolelærerutdanning gir personell med innsikt i og forståelse for barnas behov og muligheter.
Selv om personlige egenskaper og lang erfaring i enkelte tilfeller kan oppveie for manglede utdannelse er det
ingen grunn til at utdanningskravet skal fjernes.

Vi  mener intensjonen bak barnekonvensjonens artikkel 3 nr 3, støtter vårt syn på forslaget til ny bamehagelov:
Partene skal sikre  at de  institusjoner og tjenester som har ansvaret for  barns omsorg  eller beskyttelse, retter  seg etter
standarder som er fastsatt av kompetente myndigheter, særlig med hensyn til sikkerhet, helse, personellets antall og
kvalifikasjoner samt  kvalifisert tilsyn.
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For foreldrerådsutvalgene
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Nils Larsen
leder foreldrerådsutvalget
barnehage 4
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