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KOMMENTARER TIL HØRINGSUTKAST OM NY BARNEHAGELOV FRA
SAMARBEIDSUTVALGENE I HAGA OG SKAFJELLÅSENBARNEHAGE, SANDE
KOMMUNE I VESTFOLD

4 HVA SLAGS LOV BØR BARNEHAGELOVEN
4.1 Lovens karakter

VÆRE?

"Barnehageloven skal regulere en virksomhet der brukerne er de yngste medlemmene av
samfunnet; barn under opplæringspliktig alder . Dette er ikke en brukergruppe som kan utøve
brukermakt i vanlig forstand. Det er derfor nødvendig å stille særskilte krav til utformingen
av barnehageloven slik at den inneholder mekanismer som sikrer et best mulig tilbud for
barna og er til bestefor barna. "
I lovforslaget brukes benyttes begreper som "tilstrekkelig, tilfredsstillende, forsvarlig." Dette
gir en upresis lovformulering som gir rom for skjønnsmessig vurderinger og uklarheter, og
behov for flere retningslinjer og forskrifter, og oppfyller ikke de særskilte kravene til
utformingen av barnehageloven. Den enkelte kommune får et stort ansvar i forhold til å
vurdere hva som er et best mulig tilbud for barna, og kvaliteten på barnehagetilbudene vil
variere ut i fra barnehagefaglig kompetanse i kommuneadministrasjonene og økonomi.

11.2 Styrer /daglig ledelse
Vi ønsker å opprettholde gjeldende rett med krav til førskolelærerutdanning for styrer.
Styrer er faglig leder i barnehagen, og bør ha førskolelærerbakgrunn, da den utdanningen er
rettet mot målgruppen, og sikrer en innsikt og kompetanse i barnehagepedagogikk; en
kvalitetssikring for barn og foreldre.

11.6 videreføring av norm for antall barn per forskolelærer
Vi ønsker alternativ B, med presisering av kravet til førkolelærerutdanning, av samme årsak
som i punkt 11.2.
Ved kommunal vurdering og mulighet for dispensasjon fra førskolelæreutdanningskravet, kan
andre yrkesgrupper bli foretrukket av økonomiske grunner.
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s.2
Arealkrav.
I høringsutkastet til ny barnehagelov er det ingen presisering av arealkrav for barnehager.
Vi ønsker at gjeldene rett om areal opprettholdes innendørs og utendørs, som en
kvalitetssikring for barnehagenes drift.
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He Sjås
foreldrerepr.
Haga barne age

Elin Weggesrud, foreldrerepr.
Haga barnehage

Ann-Rita Vinje, ansatt
Haga barnehage

Petter Langnes; forepr.
Skafjellåsen barnehage

Solveig6kaby, ansatt
Haga barnehage

Lene Høydahl,
foreldrerepr.
Skafjellåsen barnehage
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Aijna S. Sollier ansatt
Skafjellåsen
barnehage
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Hilde Christensen, ansatt
Skafjellåsen
barnehage

Kopi: Jan M. Gregersen, rådmann Sande kommune
Allis Samland, kommunalsjef skole og barnehage, Sande kommune
Per Kveen, utvalget for kultur og oppvekst, Sande kommune
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