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UTTALELSE

TIL HØRINGSNOTAT

OM NY BARNEHAGELOV

Tjeldsund kommune gir administrativt følgende uttalelser til høringsnotat om ny
barnehagelov:
A) I en tid hvor kommunene sliter økonomisk kan konsekvensene av å ta bort en del
minimumsstandarder medføre en negative utvikling for barnehagens brukere. Det
er derfor ønskelig at det i § 10 tas inn en bestemmelse om videreføring av
minimumsnorm for barnas lek- og oppholdsareal.
B) Vi ser ikke behov for å endret betegnelsen "styrer" til "daglig leder". Begrepet
styrer er vel innarbeid i våre barnehager og bør derfor videreføres.
Begrepet "daglig leder" føles som en nedtoning av det viktige arbeid som

barnehagens ledelse må ha.
Vi har mange små barnehager i vårt land. For å ivareta arbeidet i barnehagen og
kontakten mot hjem og andre faginstanser krever god faglig pedagogisk innsikt.
Denne far vi best gjennom styrere med førskolelærerutdanning.
Alternativ B til § 18 i høringsnotatet 2. setning bør derfor endres til:
Barnehagen skal ha en styrer som primært har utdanning som førskolelærer.
Annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med tillegg av ett års (60
studiepoeng) videreutdanning i barnehagepedagogikk kan vurderes ved større
enheter.
C) Det har fra sentralt hold tidligere vært satt fokus på kvalitet og kvalitetsutvikling i
barnehagene. Normene om pedagogbemanning har vært med og styrket
kommunens anstrengelser om å øke rekrutteringen gjennom ulike
stimuleringstiltak. Gjennom god pedagogbemanning burde muligheten for god
kvalitet i barnehagens arbeid være styrket. Med pedagogbemanning mener vi i
første rekke førskolelærere.
Større barnehager organiserer seg oftest i avdelinger hvor en person har et
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lederansvar overfor de andre i gruppa. Det er naturlig at denne personen er
førskolelærer. Betegnelsen pedagogisk leder for denne personen bør være et
naturlig valg ut fra de oppgaver som tillegges denne. Betegnelsen pedagogisk leder
må derfor videreføres i ny lov.
For å sikre et vist minimum av pedagogisk bemanning må dagens forskrift om
pedagogbemanning i barnehagene videreføres.
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