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NY BARNEHAGELOV  -  HØRING

Vi viser  til departementets  brev av 10.12.04,  vedlagt Barne-  og familiedepartementets  brev av
09.11.04.

I høringsnotatet til ny barnehagelov er det en rekke momenter som er vesentlige for arbeidet i
barnehagen. Dette er momenter som vil kunne imøtekomme behovet for en forenkling og
modernisering av dagens lov. Hovedformålet skal være å bidra til at barna får omsorg og et godt
pedagogisk tilbud. Det signaliseres at regelverket skal sikre at barnehagetilbudet gis med høy kvalitet.

På generelt grunnlag mener Høgskolen i Telemark (HiT) at en forutsetning for at dette skal kunne bli
en realitet, vil være at kompetansekravene til det utdannede personalet tydeliggjøres. I notatet
understrekes det blant annet at barna i fremtidens barnehage skal få medbestemmelse- og uttalerett.
Slik høgskolen ser det, innebærer dette klare pedagogiske krav til de voksne som skal møte barna og
ivareta deres interesser. HiT ser at dette i særlig grad vil ha konsekvenser for personalets utdanning,
personaltettheten og normen for barnegruppens størrelse, og vil derfor kommentere en del momenter
knyttet til lovens kapittel V  -  Personalet.

Til §  18 Ledelse
HiT støtter her alternativ B i forslag til lovtekst. Det må likevel understrekes at det her er nødvendig og
viktig at ledelsen av barnehagen ivaretas av kvalifisert personale, og at det i hovedsak skjer ved at
daglig leder har utdanning som førskolelærer. Dersom kommunen skal kunne innvilge dispensasjon fra
denne regelen, må dette være løsninger av tidsbegrenset og relativt kort varighet.

Til §  19  Barnehagens øvrige personale
HiT går her inn for alternativ B i forslag til lovtekst, der man ønsker en videreføring av norm for antall
barn per førskolelærer .  Høgskolen ser det som uheldig dersom det løses opp i kravene knyttet til
bemanning og barnegruppenes størrelse .  Dette vil være et moment man kan komme tilbake til når
barnehageutbyggingen i Norge er fullt ut gjennomført i alle kommuner. I tilknytning til det øvrige
personale ønsker høgskolen dessuten å presisere at eventuelle dispensasjoner fra utdanningskravet om
førskolelærerutdanning må være av tidsbegrenset varighet.

Til  Barnehageloven § 24
Departementet foreslår at denne paragrafen i nåværende barnehagelov oppheves. HiT vil i den
forbindelse understreke at selv om det nå er lettere å få øvingslærere enn tidligere,  kan  det ha
sammenheng med at denne paragrafen foreligger. Videre, dersom det innen et rimelig tidsperspektiv
skal oppnås full barnehagedekning i Norge, vil behovet for praksisplasser øke. Høgskolen ønsker
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derfor at  gjeldende paragraf  beholdes.

Med hilsen
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