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Høringssvar vedr . ny barnehagelov
Aktive Foreldre er en interesseorganisasjon for foreldre med barn i skole og barnehage. Vi har
ikke status som høringsinstans, men tillater oss likevel å komme med våre reaksjoner på
forslaget til ny barnehagelov.
Departementet viser i sitt høringsnotat til at barnehagens brukere er en brukergruppe som ikke
kan "utøve brukermakt i vanlig forstand. Det er derfor nødvendig å stille særskilte krav til
utforming av barnehageloven slik at den inneholder mekanismer som sikrer best mulig tilbud
for barna og er til det beste for barna" (4.1). Slik Vi ser det er flere av forslagene av en slik
art at de er lite egnet til å "sikre best mulig tilbud til barna".
Det er foreldrene som har hovedansvaret for barnas ve og vel og det er foreldrene som er
barnas fremste talspersoner. Aktive Foreldre vil ha en barnehagelov som gjør det enklest
mulig for foreldre å ta ansvar på en god måte. Det innebærer at lovverket som regulerer
barnehagevirksomheten utformes slik at foreldre gis mulighet til å vurdere når barnehagen
tilfredsstiller lovens krav til kvalitet og når den ikke gjør det. Skal foreldre ha mulighet til å ta
det ansvaret de etter loven har må lovverket være spesifikt og tydelig.
Aktive Foreldre ser med stor bekymring på de forslag som innebærer fravær av spesifikke
krav til kompetanse, bemanning og areal i barnehagene.

Spesielt om krav til kompetanse

Aktive Foreldre er av den oppfatning at personalet i barnehagene trenger flere førskolelærere
og mer kompetanse enn de har i dag. Hjerneforskere karakteriserer de minste barna som
"universets kraftigste læremaskiner"(Gopnik mfl 1999). Det er av største betydning for barns
utvikling at de møtes av et personale som gjennom sin kompetanse og egnethet handler i
forhold til det vi vet er bra for barn. Førskolelærerutdanningen øker sjansene dramatisk for at
de ansatte skal tenke og handle smart i forhold til det enkelte barn.
Samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene er viktig. At vi foreldre har tillit til de ansattes

kompetanse er viktig for at vi skal oppleve barnehagen som et godt sted å være for barna våre.
Det gjøres veldig mye bra i norske barnehager og mange foreldre får nyttige ideer og
kunnskap om hvordan vi kan løse utfordringer i forhold til barna våre. At vi er åpne for å ta
imot
lærdom skyldes blant annet at vi har tillit til at førskolelærere kan mye og at de tenker
godt
anskelige situasjoner.
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Vi vil på det sterkeste understreke betydningen av å opprettholde dagens krav til
kompetanse hos personalet.

Økte krav til ledere
Styrer i barnehagen er helt sentral for å sikre stabilitet og kvalitet.
Vi ønsker at kravet til ledere i barnehagen styrkes med en egen lederutdanning. I tillegg til
personal, administrasjon og økonomi må det her også fokuseres på å styrke kunnskapen om
samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene og mellom barnehagen og skolen.

Om å være barnehageforeldre i kommuner med dårlig økonomi og rammestyring
Utdanningsminister Kristin Clemet har gjort det helt klart at hun ser det som aller viktigst at
foreldrene bruker sin tid og sitt engasjement der barna er. Det vil si å være sammen med barna
våre og hjelpe og støtte dem i skole og fritid. Vi vil tro at Barne- og familieministeren er av
samme oppfatning.
Dersom vi far et lovverk som fjerner dagens konkrete krav til bemanning, kompetanse og
areal vil mer av foreldrenes fokus gå over til vaktbikkjevirksomhet, til å finne ut hva som er
lov og ikke lov, til å klage til fylkesmannen, slåss mot nedskjæringer med mer. Jo mer
generell loven blir, jo vanskeligere er det jo å bryte den. For foreldrene blir oppgaven tøffere.
Det blir også betydelig vanskeligere å få klare svar fra tilsynsmyndigheten.
Når det gjelder kommuneøkonomien viser KOSTRA-tallene for 2003 at kommunene har
redusert sin egeninnsats i barnehagesektoren. 340 kommuner reduserte sine netto driftsutgifter
i barnehagesektoren fra 2002 til 2003 (Kommunal Rapport).
Tall er en ting, erfaringer en annen. Vi foreldre vil ikke ofres på det kommunale selvstyres
alter. Vi vil ha et lovverk som ivaretar kvaliteten med klare og tydelige krav som vi kan
forholde oss til og forstå.

2005 - et skjebneår for barnehagene
Vi vil bruke tiden på barna våre - ikke på og sloss mot kommunepolitikerne. Vi vil delta for å
gjøre tilbudet bedre. Vi vil ikke som i dag gå til stadig mobilisering for å hindre forringelse av

tilbudet.
Både politikere og byråkrater er tindrende klare over følgende læresetning fra den store
samfunnsforsker Stein Rokkan: "Stemmer teller, men ressurser avgjør"! Aktive Foreldre vil i
2005 mobilisere sterkt for å sikre oss de ressurser vi trenger for å hindre at vi foreldre blir latt
i stikken!

Vennlig hilsen
Lill-Ann Ju*ker Gundersen
Leder
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