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Høringsuttalelse ang. forslag til ny barnehageloven

Vi har først og fremst ett behov for å gi utrykk for at vi er skuffet over de forslag til endringer
som foreligger. Det er svært viktig at dagens krav til barnehagene danner et minimum for å
bevare og utvikle god kvalitet på barnehagetilbudet for barna våre. Dette mener vi
høringsforslaget ikke gjør på de punkter vi har tatt for oss nedenfor.

Vi har konsentrert oss om de 3 punktene vi reagerer kraftisk på og vi forventer at disse blir
tatt til etterretning i endelig forslag.

Areal
I § 3 i dagens lov står det: "Barnehagen skal ha lokaler og utearealer som er egnet for formålet
ut fra hensynet til barnas alder og oppholdstid. Barna skal ha mulighet for varierte aktiviteter i
trygge omgivelser. Uteområdet skal normalt ligge i umiddelbar tilknytning til barnehagens
lokaler." Forskriftene gir også et minstemål som dette bør ligge på.

I forslaget til ny lov fjernes dette, og veiledende norm for areal for barn under og over tre år
forsvinner med dette. Det betyr i praksis ingen retningslinjer om areal i barnehagene. Nå er
det opp til kommunen selv å bestemme dette.

Med de økonomiske vanskeligheter kommunene står over for i dag, liar vi i motsetning til
statsråden ikke tillit til at kommunene vil vurdere barnetettheten ut fra kvalitet og ikke
økonomi. Ved å tillate flere barn på dagens areal i barnehagen, vil det føre til ett kvalitativt
dårligere tilbud - både med hensyn til barnehagens innhold, for barna og ikke minst med tanke
på innemiljø og klima.



Kompetanse og bemanning
I § 17 i dagens lov, om barnehagens øvrige personale, står det: "Pedagogiske ledere må ha
utdanning som førskolelærere. (...) Bemanningen i barnehagen må være tilstrekkelig til at
personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. Departementet gir utfyllende
forskrifter om pedagogisk bemanning."

Bemanningsnormen er i dag 14-18 barn over tre år og 7-9 barn under tre år. Forholdet mellom
antall barn og pedagoger er en av de viktigste faktorene for å sikre kvaliteten i barnehagene.
Denne kan forsvinne i den nye loven.

I en ny § 19 i lovutkastet lister nemlig departementet opp fire alternativer, hvor
bemanningsnormen enten foreslås videreført, endret eller fjernet.

I utkastet sidestilles førskolelærerutdanning med annen treårig pedagogisk utdannelse pluss
ett år med barnehagepedagogikk. Alle alternativer har fjernet tittelen pedagogisk leder, men
bruker i stedet betegnelsene førskolelærer eller pedagog. I verste fall kan dette for eksempel
bety at personale ansatt for å ta seg av funksjonshemmede barn regnes med i forholdet
mellom antall barn og pedagoger. Dette vil i så tilfelle føre til en reduksjon av det
pedagogiske personalet.

Alternativ D i § 19 stiller absolutt ingen krav verken til kompetanse eller bemanning, her står
det bare: "Bemanningen skal være tilstrekkelig  til at  personalet kan drive en tilfredsstillende
pedagogisk virksomhet. Barnegruppene skal ha en størrelse som er hensiktsmessig ut fra
barnas alder og forutsetninger."

Vi ser det som helt nødvendig at dagens bemanningsnorm og kompetansekrav til
førskolelærer videreføres. Barnehagen må fortsatt være en pedagogisk arena og grunnlag for
gode oppvekst- og utviklings-vilkår for barna. For at barnehagen skal kunne drives ut fra
pedagogisk rammeplan, mål, visjoner og kvalitetssikring gjennom dokumentasjon av det
arbeidet som gjøres i barnehagen er det viktig å opprettholde dagens krav om
førskolelærerutdanning og funksjon som pedagogisk leder på alle avdelinger. Det er viktig at
dagens vage bemanningsnorm styrkes og ikke forsvinner, slik høringsforslaget innebærer.

Kvalifikasjon  for styrer
Utkastet til ny lov fjerner betegnelsen styrer og erstatter dette med daglig leder.

I § 16 i dagens lov, om styreren, heter det at den daglige ledelsen i hver barnehage skal
utføres av en styrer med utdanning som førskolelærer.

Mens det i § 18 i forslaget til ny lov listes opp to alternativer: Alternativ B sier at barnehagen

skal ha en daglig leder som er utdannet som førskolelærer eller har annen treårig pedagogisk
utdanning på høgskolenivå, med tillegg av ett års videreutdanning i barnehagepedagogikk.

Mens det i alternativ A kun står: "Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og
administrativ ledelse. Barnehagen skal ha en daglig leder."



Dette betyr at det ikke er noe kompetansekrav til daglig leder. Dessuten åpner det for at
ledelsesfunksjonen og den daglige ledelsen kan utføres av det samme personalet som står i
direkte arbeid med barna.

Styrer har ett stort veiledningsansvar forbrukerne av tjenesten samt det øvrige personalet.
Styrer må på lik linje med pedagogisk lederrollen være besatt av person med
førskolelærerutdanning.

Vi foreldre er også skremt over at de øremerkede overføringene til barnehagene er tenkt satt
inn i rammetilskuddet fra 2006, og ser at dette sammen med de forslagene som ligger i
høringsnotatet vil kunne gi barnehagene dårligere økonomiske rammer, som igjen fører til
dårligere kvalitet.
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