ENGASJERTEFORELDRE

BARNEHAGEUTVALGET I FREDRIKSTAD KOMMUNE

I> B~I
Utvakt

STØTTE TIL NASJONALT OPPROP IFM
FORSLAG TIL NY BARNEHAGELOV

Fredrikstad

_W.._.._ ,;Ass

_

BARNE- OG FAMILIEDEF.

ARKIVNk.:

Til
Barne- og familieministerLaila Dåvøy

i ii JAN

Kopi
Fredrikstadkommune/ v/Gunn Glad M thisen

Vedlegg
Oppropfra barnehagenei Fredrikstad

AR

EXA

-_.-

r-

SIGN.:

SAK-

n

Fredrikstad, 07. januar 2005

/t-C,

HVEMER BUF?
Barnehageutvalget
i Fredrikstad
kommune(BUF)bestårav foreldre
-representanter
fra hverkommunale
barnehagei Fredrikstad. SUF representererdermed barnehagebarn i Fredrikstadkommune.

FORSLAG TIL NY BARNEHAGELOV - STRIDSPUNKTER
Barne- og familiedepartementetforeslårfølgende punktersom vi ikke kan akseptere:
- mindrekravtil kompetanse
hospedagogisk
leder
- mindre krav til voksentettheti barnehagen
- mindre krav til arealbestemmelsene
Videre mener vi at dagenslovfestedekrav om førskoleutdanninghos barnehagestyrerbør opprettholdes.

Vi er imidlertid
åpenforat kravettil styrerjusterestil å innbefatte
pedagogisk
relevans
, f.eksat skoleledere
ellerandrepersonermedpedagogisk
og økonomisk
kompetanse
kanbekleen slikstilling.
Når det gjelderdepartementetsønske om at det skal være opp til den enkelte kommuneå avgjøre hva som
er pedagogisk forsvarlig ledelse og drift, i tillegg til hva som er hensiktsmessig størrelse på bamegruppene,
anser vi dette som ansvarsfraskrivelsefra barne- og familieministerensside. Dette vil gi kommunermed

dårligøkonomi tilgangtil å øke barnegruppeneuten å samtidig øke verken bemanning, pedagogisk
kompetanse
ellerbarnaslekeareal
. Vi bori en slikkommune
, og harfølgeligreellfryktfor at dettevil skje.
I en tid hvor det er enormt fokus på vold , mobbing og rus, både i skolen og for ungdom generelt , presterer

Fredrikstad
kommuneå kuttepå de områderhvorbarnog ungdomharstørstbehov. Du kanjo tenkedeg
selv hvor lav terskelenvil bli for å laste flere barn inn i en kompetansetøsbarnehage,i den hensiktå
oppfylleditt politiskekrav og løfte - full barnehagedekning.

Til detteharvi følgendeå si - barni barnehager
skalikkestyresutelukkende
etterøkonomiske
prinsipper,
de skal styres etter pedagogiske prinsipper - mao stor boltreplass inne og ute, mange voksne og klare

retningslinjeri form av satsingsområderog fokus. Dette kreverpedagogisk kompetanse, både fra styrerog
pedagogiske ledere, i tillegg til voksentetthetog arealbestemmelsersom holdermål! Vi menerderforat det
er et nasjonaltansvar å sørge for at nødvendige kravog rammerblirgitt- mao dittansvar.

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 signaliserergjennomdette forslagetet 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 politiskpartisom fokusererpå verdier. Dette er spesiell merkeligmtp at nasjonengår inn i et
valgår. Videre tilsier foreldre-engasjementeti denne aktuellesak at det bør etableresen felles nasjonalt

barnehageutvalgsom tilkommerhøringsretti slike aktuellesaker. BUF foreslår herved dette, og ber om et
tilsvarfra ministeren.
Terje H. Jakobsen
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