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HVEM ER BUF?
Barnehageutvalget i Fredrikstad kommune (BUF) består av foreldre-representanter fra hver kommunale
barnehage i Fredrikstad. SUF  representerer dermed  barnehagebarn  i Fredrikstad kommune.

FORSLAG TIL  NY BARNEHAGELOV  -  STRIDSPUNKTER

Barne-  og familiedepartementet foreslår følgende punkter som vi ikke kan akseptere:
- mindre krav til kompetanse hos pedagogisk leder
- mindre krav til voksentetthet i barnehagen
- mindre krav til arealbestemmelsene

Videre mener vi at dagens lovfestede krav om førskoleutdanning hos barnehagestyrer bør opprettholdes.
Vi er imidlertid åpen for at kravet til styrer justeres til å innbefatte pedagogisk relevans,  f.eks at skoleledere
eller andre personer med pedagogisk og økonomisk kompetanse kan bekle en slik stilling.

Når det gjelder departementets ønske om at det skal være opp til den enkelte kommune å avgjøre hva som
er pedagogisk forsvarlig ledelse og drift,  i tillegg til hva som er hensiktsmessig størrelse på bamegruppene,
anser vi dette som ansvarsfraskrivelse fra barne-  og familieministerens side. Dette vil gi kommuner med
dårlig økonomi tilgang til å øke barnegruppene uten å samtidig øke verken bemanning,  pedagogisk
kompetanse eller barnas lekeareal.  Vi bor i en slik kommune,  og har følgelig reell frykt for at dette vil skje.

I en tid hvor det er enormt fokus på vold ,  mobbing og rus, både i skolen og for ungdom generelt ,  presterer
Fredrikstad kommune å kutte på de områder hvor barn og ungdom har størst behov.  Du kan jo tenke deg
selv hvor lav terskelen vil bli for å laste flere barn inn i en kompetansetøs barnehage, i den hensikt å
oppfylle ditt politiske krav og løfte - full barnehagedekning.

Til dette har vi følgende å si - barn i barnehager skal ikke styres utelukkende etter økonomiske prinsipper,
de skal styres etter pedagogiske prinsipper - mao stor boltreplass inne og ute,  mange voksne og klare
retningslinjer i  form  av satsingsområder og fokus.  Dette krever pedagogisk kompetanse, både fra styrer og
pedagogiske ledere,  i tillegg til voksentetthet og arealbestemmelser som holder mål! Vi mener derfor at det
er et nasjonalt ansvar å sørge for at nødvendige krav og rammer blir gitt -  mao ditt ansvar.

FORSLAG TIL NY BARNEHAGELOV  -  KONKLUSJON
Vi mener at dagens  barnehagetilbud  bør styrkes fremfor å forringes .  Lovforslaget vil bidra til at
barnehagene i større grad blir en oppbevaringsplass, fremfor et sted som bidrar til utvikling og vekst.
Departementet  signaliserer gjennom dette forslaget et  verdisyn på  våre barn som vi ikke kan akseptere!

Barnehageutvalget i Fredrikstad  finner  det merkelig at de aktuelle punktene i forslag til ny bamehagelov
frontes av  et politisk parti som fokuserer på verdier.  Dette er spesiell merkelig mtp at nasjonen går inn i et
valgår. Videre tilsier  foreldre-engasjementet i denne aktuelle sak at det bør etableres en felles nasjonalt
barnehageutvalg som tilkommer høringsrett i slike aktuelle saker.  BUF foreslår  herved dette,  og ber om et
tilsvar fra ministeren.

Terje H.  Jakobsen
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