
33o- o  e)

VEGÅRSHEI KOMMUNE, RÅDMANNEN

Barne- og familiedepartementet
Boks 8036 Dep
0030 OSLO

HØRINGSNOTAT OM NY BARNEHAGELOV

`fo Y165

Dato:  10.01.05

Deres ref.
VVår ref.,  38/04/PF/jv

Arkivnr:  A10&00

Vegårshei formannskap behandlet høringsnotatet i sitt møte 4.1.05.

Formannskapet var i hovedsak opptatt av kompetanse og "personaltetthet", og det var enstemmig
tilslutning til følgende alternativer:

Ledelseskompetanse.
Formannskapet mente at alternativet med at "barnehagen kun skal ha krav om forsvarlig pedagogisk
og administrativ ledelse", var tilstrekkelig.

Øvrig personale.
Formannskapet mente i dette tilfelle at normen om pedagogtetthet burde utelates, og at en heller hadde
et uspesifisert krav om tilstrekkelig faglig kvalifisert personale.

Når det gjelder øvrige merknader sluttet formannskapet seg til de merknader som fremkommer av
vedlagte saksframlegg fra kommunens enhetsleder for barnehagesektoren.

Det gjelder
Kap. 1. Barnehagens formål/innhold § 2.
Kap. 2. Barns rett til medvirkning § 3.
Kap. 3. Ansvar og myndighet § 6.
Kap. 4. Barnehagens generelle oppgaver § 13.

Per Fossing
rådmann

Gjenpart: Formannskapets medlemmer, her
Enhetsleder barnehagene, her
Kommunalsjef, her

Vedlegg: Saksframlegg til formannskapets møte.
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SAKENS BAKGRUNN :

Barne- og familie departementet har sendt ut høringsnotat om ny barnehagelov.
Høringsfrist er 10. januar 2005.

Dokumenter :
http//odin.dep.no/bfd/norsk/aktuelt/nyheter/pressen/004051-070353/dok-bn.html
- Høringsnotat om ny barnehagelov

Høringsnotat om ny barnehagelov er omfattende. Det har derfor vært nødvendig å velge ut de
viktigste punktene i høringsuttalelsen.

Utvelgelsen / uttalelsen er utført etter drøfting med ;
- pedagogiske ledere i Vegårshei barnehager.
- drøfting i nettverk øst, samarbeidsorgan for barnehageansvarlige i kommunene, øst

regionen.
- Innspill på saksbehandlersamling , fylket.
- drøfting i samarbeidsutvalget for Vegårshei barnehager. (brukerutvalg )

Kapittel 1 Barnehagens formål  /  innhold

§  2 Barnehagens innhold.
*Innholdet i barnehagen er utvidet i forslaget, og styrker barnehagens
pedagogiske mandat. Innholdet er svært ambisiøst, og vil til enhver tid kreve et
tilstrekkelig og godt kvalifisert personale i barnehagen. For å sikre det nye
forslaget til innhold i barnehagen, må en ny revidert rammeplan ta for seg de ulike
områdene på en konkret og funksjonell måte.

Kapittel 2 Barn og foreldres medvirkning.

§ 3 Barns rett til medvirkning.
Barnehagebarn skal ha rett til å uttale seg om sitt syn på barnehagen innenfor
barnehagens daglige virksomhet, bla. a med aktiv deltakelse i planlegging og
vurdering av virksomheten.

*Dette er et nytt og spennende punkt, som ønskes velkommen i barnehagen.
Vår erfaring er at dette fungerer best blant de eldste barna, tema som skal
drøftes med
barna må være konkrete og aktuelle. Det er også viktig at det blir et synlig og
raskt resultat i etterkant av barns medbestemmelse / vurdering.

Kapittel 3 Ansvar og myndighet

§ 6 Godkjenningsplikt
Alle virksomheter som gir tilsyn og omsorg overfor barn under opplæringspliktig
alder, plikter å søke godkjenning som barnehage når ;
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o Virksomheten er regelmessig, og ukentlig oppholdstid er over 20 timer.
o 10 barn eller flere barn er tilstede samtidig når barna er over 3 år, og 5 barn eller

flere når barna er under 3 år.
o Tilsynet utføres  mot godtgjøring.

*Endringen i  paragraf en  er positiv, kommunen vil få oversikt over disse
virksomhetene, og kan føre tilsyn.
Det kreves at forskriftene blir tydelige på hvordan dette skal håndteres av
kommunen som tilsynsmyndighet.

Kapittel  4 Barnehagens generelle oppgaver

§  13 Prioritet ved opptak
Ny bestemmelse om at barn det er fattet vedtak etter lov om barneverntjenester
5§4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet i barnehage.
Kommunen har ansvar for at barn med rett til prioritet får plass.

*Denne bestemmelsen vil lovfeste en praksis som stort sett fungerer.
Ved at denne bestemmelsen tas med i nytt lovforslag, sikres den samme rett til
alle barn som kommer inn under overnevnte vedtak.

Kapittel  5  Personalet

Departementet har 2 forslag til lovtekst.
Alternativ  B ønskes, barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ
ledelse. Barnehagen skal ha daglig leder som har utdanning som førskolelærer
eller annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med tillegg av et års
videreutdanning i barnehagepedagogikk.

* Fortrinnsvis er det ønskelig med styrer / leder som er førskoleutdannet.
Førskolelærerne er utdannet og har god kunnskap om utvikling for barn i alderen
0-6 år.

Det er styrer / leder som er ansvarlig for tilrettelegging av det pedagogiske
innholdet i barnehagen. Styrer / leder skal lede og veilede det øvrige personalet
og da er det viktig med den rette faglige utdanningen. Ingen annen utdanning går
så i dybden på barn i førskolealder som førskoleutdanningen gjør.

§ 19 Barnehagens øvrige personale
Departementet har 4 ulike forlag til lovtekst.
Alternativ A ønskes, barnehagen skal bestå av førskolelærere og annet egnet
personale. Dagens norm for pedagogtetthet videreføres i forskrift.
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*Det er ønskelig at det pedagogiske arbeidet hoder høy kvalitet .  Dersom
barnehagens innhold skal bli mer enn mange fine ord, må bemanningen være
kompetent og tilstrekkelig.
Førskolelærerne er de som har mest kunns
sosialisering.  Vi trenger førskolelærerne i
barnehagen trenger for å kunne planlegge,
samspill mellom barn og voksne.

kap om barns utvikling, læring og
barnehagen, de har en utdanning som
veilede og legge til rette for et godt

Dagens norm for pedagogtetthet, med en førskolelærer pr. 14 -18 barn over 3 år,
og 7-9 barn under 3 år ønskes videreført.

*Det er viktig  å sikre kvaliteten i barnehagen.  Den pedagogiske bemanningen må
stå i forhold  til dagens samfunn,  som har barnehager med fleksibilitet og lang
åpningstid.


