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HØRING OM NY BARNEHAGELOV FRA RINGEBU KOMMUNE

Vi velger  å kommentere to valg i høringen:

1) Punkt 11.2 Styrer/ daglig ledelse  §18 Ledelse

Alternativ B bør bli gjeldende i ny lov for å sikre kvaliteten i barnehagen. Alt A vil i
praksis bli en politisk vurdering i hver enkelt kommune som i økonomisk knappe tider kan
føre til en dårligere kvalitet i barnehagen.

2) Punkt 11.5 Norm for pedagogisk bemanning §19 Barnehagens øvrige personale

Også i dette spørsmålet vil kommuneøkonomi komme til å styre kvaliteten i barnehagene. Vi
er svært skeptiske til å la økonomi styre store deler av kvaliteten barnehagene.

Normen for antall barn pr.førskolelærer bør derfor videreføres.

videre bør Alternativ B velges for å heve kvaliteten i norske barnehager slik som det
legges opp til i sentrale føringer ellers (jfr. "den gode barnehagen", "krav om system
som sikrer og utvikler kvaliteten i barnehagene" osv). Hvis ingen standard settes, vil
krav om utdanning være opp til hver enkelt kommune og deres definisjon av hva som er
"hensiktsmessig" i forhold til størrelse på barnegruppa og hva som er "tilstrekkelig" i

forhold til type bemanning. Dette vil også føre til at foresatte som søker en
barnehageplass må undersøke hva slags kvalitetskrav den enkelte kommune og barnehage har.

Saksbehandler : pedagogisk konsulent Britt Åse Høyesveen, tlf. 61283102
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