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Høringsuttalelse om ny barnehagelov
I høringsnotatet om ny barnehagelov foreslår barne- og familiedepartementetblant annet at
dagens lovfestede krav om førskoleutdanning hos barnehagestyrer og øvrig personale, samt
dagens krav om pedagogtetthet, tas bort. Det foreslås også at dagens arealbestemmelser ikke
videreføres. Departementet ønsker at det skal være opp til den enkelte kommune å avgjøre
hva som er pedagogisk forsvarlig ledelse og drift, og hva som er hensiktsmessig størrelse på
barnegruppene.

Vågan kommune finner en rekke positive elementer i forslaget til ny barnehagelov:
• Tilpasning av barnehagen til et flerkulturelt samfiuui.
•

Sikring av barns medvirkning, iht lN's barnekonvensjon.

•

Konkretisering av barnehageeiers ansvar.

•

Prioritering av barn som det er fattet vedtak onn etter barnevernsloven ved opptak.

På den andre siden inneholder forslaget noen elementer som vi i forhold høringsutkastet vil
kommentere. Uttalelsen vår er forankret i kommuneplan og tjenestebeskrivelse for
barnehagene, og kan uttrykkes slik:
• barna skal være trygge i barnehagen.
• barna skal få utfordringer tilpasset deres alder, utvikling og funksjonsnivå.
• barna skal utvikle sosiale ferdigheter og forståelse for andre mennesker.
• barna skal ba daglige mestringsopplevelser og utvikle et positivt selvbilde.
• barn med ulike særskilte behov skal få den oppfølging og støtte de har behov for,
Vågan kommune ber Stortinget ta hensyn til følgende:

•

Arealnorm

Vi har i dag krav om areahlonn for barn under og over tre år. Dette er tatt bort i forslag til
ny lov. Barnehageloven bør gi veiledende arealnormer. Det bør være krav om at
barnehageeier har normene for barn under og over tre år nedfelt i barnehagens vedtekter.
Dagens arealbestemmelser bør videreføres.
•

Kvalifikasjonskrav

for styrer

I forslag til ny lov gis det åpning for at styrer ikke må ha førskolelærerutdanning.
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Ingen utdanning vurderes å kunne gi bedre kvalifikasjoner til styrer og pedagogisk leder
enn førskolelærerutdanningen. Skulle det kreves tilleggsutdanning, måtte det være i
ledelse og administrasjon.
Dagens bestemmelser om kvalifikasjonskrav til styrer ber viderefores.
• Barnehagens øvrige personale
Pedagogisk leder bør ha førskoleutdanning.
•

Bemanningsnorm

Bemanningsnormen er ikke fullt ut definert i nåværende lov. l forslag til ny lov kan
den bli ennå mer diffus. Det er viktig å bevare pedagogtetthet som i dagens lov. I tillegg
kunne det i ny lov vært tydeliggjort nonntall for det totale personale i forhold til

gruppestørrelse,både for barn under og over tre år.
Normen for pedagogtetthet bør videreføres.
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