SPYDEBERG KOMMUNE

Dato : 10.01.05

Høringsuttalelse til forslag om ny barnehagelov fra ansatte i barnehagene , politikere og
brukere av barnehagene i Spydeberg kommune.
§ 2-Barnehagens innhold
Styrking og utvidelse av innholdsbestemmelser
presisering av begrepet tilrettelegging

oppfattes som positivt. Det ønskes en

§ 3-Barns rett til medvirkning
Lovfestet rett til medvirkning for barn vurderes som meget positivt og er i tråd med
samfunnsutviklingen forøvrig.
§ 4- Foreldreråd/samarbeidsutvalg
I tråd med øvrig organisering av barnehagen er det positivt at barnehagen kan organiserer sitt
SU etter eget behov.
§ 6 Godkjenningsplikt
Skjerping av bestemmelsen om godkjenningsplikt tydeliggjør og presiserer
barnehagemyndighetens ansvar og forpliktelse. Dette vil forhindre ordninger for barnepass
uten offentlig innsyn, og bidra til kvalitetssikring av tilsynsordningene.
§ 7 Barnehageeiers ansvar
Ansvaret hos barnehageeier er presisert og tydeliggjort. Imidlertid savnes er pålegg om
barnehagefaglig kompetanse på kommunalt nivå.
Kommunen far større utfordringer i tilsynsrollen. Samtidig bidrar § 7 til at forholdene legges
til rette for likeverdig behandling av barnehagene. Det er positivt.
Vedtekter bør innholde en presisering om barnehagen som pedagogisk virksomhet.

§ 9 Fylkesmannens ansvar
Fylkesmannens ansvar er ryddet og presisert. Dette harmonerer med annen kommunal praksis
hvor fylkesmannen har tilsynsansvar. Gruppen vurderer dette som hensiktsmessig og synes
dette ryddig å forholde seg til.
§ 10 Godkjenning
Fjerning av arealnormer gir stor grunn til bekymring. Det vurderes av gruppen dit hen at
fjerning av normer for areal kan forringe kvaliteten på barnehagetilbudet. Det anføres også at
fastsatte normer skaper likhet i tilbudet og bidrar til at barnehagene kan opprettholde nivå på
tilbudet. Det bør være pålegg om at leke- og oppholdsareal inne og ute er vedtektsfestet.
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§ 13 Prioritet ved opptak
Endringene lovfester dagens praksis, og vurderes som positivt.
§ 18 Ledelse
Alternativ B vurderes av arbeidsgruppen til å være det beste forslaget.
Det ønskes imidlertid en presisering av hva som er å betrakte som en mindre virksomhet.
§ 19 Barnehagens øvrige personale
Det ønskes en videreføring av dagens praksis. Barnehagene har erfaring med at modellen
fungerer godt. Alternativ B vil kunne føre til noe reduksjon av voksentettheten. Dette vil
imidlertid avhenge av aldersblandingen i gruppen.
Øvrige alternativer vurderes som uaktuelle da de vil undergrave det fundamenentet
barnehagene bygger sin virksomhet på.
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