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Vevelstad  kommune
Oppvekst og kultur

Høringsuttalelse vedrørende ny lov om barnehager

Endringer som vurderes som positive elementer i forslaget til  ny  barnehagelov:
Forslaget inneholder en god del forenklinger og redaksjonelle forbedringer.
I tillegg er det noen viktige punkter som er kommet til:
• Barna skal sikres i forhold til medvirkning i henhold til FN's barnekonvensjoner.
• Barn som det er fattet vedtak om etter barnevernsloven, vil bli prioritert ved opptak.
• Barnehagen tilpasses som institusjon for et flerkulturelt samfunn.
• Barnehageeier får sitt ansvar mer konkretisert.

Endringer som vurderes som negative elementer i forslaget til ny barnehagelov:
For at alle barn skal være sikret den samme kvaliteten i barnehagen er vi avhengig av at vi har
noen normer som gjelder for alle landets barnehager.
Dette mangler i forslag til ny barnehagelov for følgende områder:
• Arealnorm

Veiledende arealnorm for barn over og under tre år og krav om at arealnorm skal være
nedfelt i vedtektene er tatt bort i forslag til ny lov.
Bemanningsnorm
Det er ikke definert noen fullstendig bemanningsnorm i dagens barnehagelov. Da det kun er
sagt noe om pedagogisk bemanning og ikke noe klart om den øvrige bemanningen. I forslaget
til ny lov kan dette bli enda mer diffust. Det er viktig å bevare pedagogtettheten minst på
samme nivå som i dag. I tillegg burde det komme normtall for også den øvrige bemanningen i
forhold til størrelsen på gruppene og barnas alder.
Kvalifikasjonskrav for styrer
Forslaget til ny lov gir åpning for at styrer ikke trenger førskolelærerutdanning.
Førskolelærerutdanningen er den utdanningen som kan gi styrer og pedagogisk leder de beste
kvalifikasjoner for å jobbe i barnehagen. Skulle det være behov for tilleggsutdanning, måtte
det i såfall være i administrasjon og ledelse for de som ikke har dette som en del av
grunnutdanningen.

Barnehagens øvrige personale
Det er åpnet for at det ikke er nødvendig med førskolelærerutdanning for å være pedagogisk
leder. Det bør heller stilles høyere kompetansekrav til alle som skal arbeide i barnehage,
for eksempel barne og ungdomsarbeidere i tillegg til førskolelærere.
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