Foreldrerepresentantene for barnehagene i Saltdal kommune avgir
følgende høringsuttalelser vedrørende forslag om ny barnehagelov.
Positive endringer i lovforslaget:
Vi synes forslaget innholder en del forenklinger og redaksjonelle forbedringer.
Vi fant i tillegg punkter som er viktige å poengtere:
> Tilpasning av barnehagen som institusjon til et flerkulturelt samfunn
> Prioritering av barn som det er fattet vedtak om etter barnevernsloven ved opptak.

> Sikring av barns medvirkning iht. FNs bamekonvensjon
> Konkretisering av barnehageeiers ansvar
Negative endringer i lovforslaget:
Vi mener det er svært viktig å ha normer som gjelder for alle landets barnehager, for å
beholde kvaliteten i barnehagene.
Vi mener at det nye forslaget mangler forslag på følgende punkter:
> Arealnorm
Kravet angående areal for barn under og over tre år som er nedfelt i vedtektene og i
veiledende normer fins ikke i det nye lovforsalget.
> Kvalifikasjoner for daglig leder
Vi finner det urovekkende at det nye lovforslaget ikke krever førskoleutdanning til

barnehagenes daglige leder. Da denne utdanning gir best kvalifikasjoner til en daglig leder
og pedagogisk leder. Tilleggsutdanning kan være i ledelse og administrasjon.
Barnehagens øvrige personale
Det beste for barn ville ha vært ansatte med førskoleutdanning i alle stillinger. Den
pedagogiske lederen bør ha førskoleutdanning og de øvrige stillingene bør det være barneog ungdomsarbeidere eller assistenter.

> Bemanningsnorm
I den nåværende lov er bemanningsloven uklar. I det nye forslaget kan det bli enda mer
uklart. For barn er det viktig med pedogogtetthet, slik som i dag. Vi ønsker at den nye lovet
kan gi klarere normtal] for personalet i forhold til størrelse på barnegrupper under og over
tre år.
Annet:
I § 1 i barnhagelovet står det: Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i
samsvar med kristnegrunnverdier.
Vi mener at begrepet kristneverdier strider med målet mot et flerkulturelt samfunn. Vi mener
at de kristne verdiene blir tilfredstilt under § 2, barnehagens innhold.

Vi mener at barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med
medmenneskelige grunnverdier som favner alle uansett religion eller livssyn.
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