
OPPVEKST OG KULTUR
Barnehager

BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET

Postboks 8036 Dep
0030 OSLO

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato:

03/00154-4 Anna Marie Johannessen 00 Al 07.01.2005
170/05  Dir.innvalg: 33 43 81 82

Høringsuttalelse :  endringer i lov om barnehage

Dette er en administrativ høringsuttalelse da høringsfristen ikke gir rom for politisk
behandling.

Lovforslaget skal i følge departementet innebære en forenkling for kommunen og sikre høy
kvalitet og større lokalt handlingsrom. For kommunen som barnehagemyndighet, er det
nødvendig med et lovgrunnlag som kan være et verktøy ved tilsyn og godkjenning. I
lovforslaget legges det opp til et stort rom for skjønn, og de kravene som tidligere har vært
retningsivende i forhold til areal, barnegruppe og personal er foreslått fjernet/endret. Dette
vurderer Andebu kommune som en svekkelse av loven.

Paragrafer i forslag til ny lov om barnehager med kommentarer fra Andebu kommune:

Kapittel I .  Barnehagens  formål og  innhold

§2. Barnehagens innhold
Det er bra at barnehagens innhold far større plass i lovteksten. Etter vår mening er likevel
denne paragrafen blitt for omfattende i en lov. En del av dette bør flyttes over til nye
rammeplan for barnehagen.

Kapittel II .  Barns og  foreldres medvirkning

3. Barns rett til medvirkning
Det er bra at det i lovtekst fokuseres på barns rett til medvirkning.
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Kapittel III.  Ansvar og  myndighet
§ 7. Barnehageeiers ansvar.
Et lovbestemt ansvar for barnehageeier anses som bra. I forhold til kommunen som
barnehagemyndighet anses paragrafen som viktig for tilsyn og forvaltningsoppgaver.

§ 8 Kommunens ansvar.
At dette presiseres i lovtekst anses som bra og tydeliggjør kommunens rolle.
Ang kontantstøtteregistrering: Dette punktet bør kunne tas ut av loven og ivaretas gjennom
forskrifter.

§ 9 Fylkesmannens ansvar
Det er avklarende at det skilles mellom kommunens og fylkesmannens ansvarsområder.

Kap IV.  Barnehagemyndighetens generelle oppgaver mv.
§ 10 Godkjenning.
Det stilles spørsmål ved om det ikke ville være ryddigere og enklere at noen minimumskrav
ligger i lovverket når det gjelder arealer, antall barn og barnehagens organisering.
Paragrafene som omhandler personalet i kapittel V vil også måtte være med i vurderingen når
det gjelder godkjenning. Endringene i lovparagrafen vil bety at barnehagemyndigheten må gå
inn i mange lovparagrafer når en skal vurdere en godkjenningssak og kommunen alene må
legge vilkår for godkjenningen.
Kommunens barnehageadministrasjon må skjønnsvurdere søknadene. Det stilles spørsmål
om dette er en forenkling for kommunene.

§ 13 Prioritet ved opptak
Hva " barn med nedsatt funksjonsevne" betyr av endring i forhold til tidligere ordlyd,
forventes beskrevet i utdypende bestemmelser/merknader.
Lovendringen i forhold til lov om barneverntjenester betyr samsvar med etablert praksis.
Det er bra at prioriteten gjelder alle barnehager uavhengig av eierskap.

§ 16 Tilsyn og veiledning
Veiledning er nå tatt inn i overskriften, det er bra fordi dette tydeliggjør kommunens
veiledningsplikt som gjelder alle bestemmelser i loven.

Kapittel V. Personalet
§18 Ledelse og § 19 Barnehagens øvrige personale

Krav til førskolelærerutdanning sikrer kvalitet på barnehagens innhold og overfor
målgruppen som utgjør brukerne.
Det bør likevel være mulig å åpne for alternativ pedagogisk utdanning i særskilte tilfeller.
Lovteksten bør gi en unntaksvis mulighet for lokal vurdering og dermed grunnlag for varig
dispensasjon ( f eks eier med allmennlærerutdanning i liten privat gårdsbarnehage får være
styrer - en musikkbarnehagepedagog far være pedagogisk leder).
Det bør også være en uttalt felles norm på antall barn pr førskolelærer. Dagens norm er godt
innarbeidet og bør videreføres.

Den foreslåtte normen i alternativ B innebærer en endring som får store konsekvenser
for mange barnehager der det nå er 18 barn over 3 år pr førskolelærer.



A vslutningsvis vil vi påpeke følgende:

Barnehageloven bør fortsatt ha klare bestemmelser i forhold til kompetansekrav til personalet
og bestemmelser om bemanningsnormer og arealkrav for å sikre at førskolebarn blir ivaretatt
i tider der ressursmangelen kan være stor. Dagens gjeldende normer bør fortsatt være
gjeldende.
Barns behov for kompetent og tilstrekkelig personale er så viktig å ivareta at en lov om
barnehager bør ha uttalte minstekrav for å sikre dette.
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