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Deres ref

Forslaget til ny barnehagelov  ses i sammenheng med at private og kommunale barnehager er
blitt likestilte, og at det arbeides med at overgangen mellom grunnskole og barnehage skal
oppleves enklere for barna.

Departementets syn er at når kommunene  far oppgaver og plikter som barnehagemyndighet
bør de også få ansvaret for å finne løsninger på tjenesteproduksjon  -  og hvordan brukernes
behov skal  imøtekommes .  Dette gjenspeiles  i lovforslaget  med ordvalg som:  tilstrekkelig,
hensiktsmessig , tilfredsstillende, forsvarlig...  og  lignende.

Karlsøy kommune har en økonomiske situasjonen som er svært anstrengt, og en ser med
bekymring på at det er lagt inn så stort tolkningsrom og bruk av skjønn i forhold til
bemanning og arealkrav.

Følgen av en slik tolkningslov er at økonomien til barnehageeieren vil være avgjørende for om
barnehagen blir drevet etter minimumsløsninger eller i retning av det optimale.

Vi setter pris på lokalt handlingsrom, men forutsetning er at økonomien gir rom for å bygge
opp - og ikke ned. Ut fra det som er anført ovenfor kan en ikke se at  Forslaget til ny
barnehagelov  blir et bedre verktøy for at alle barnehageeiere vil kunne gi god nok kvalitet på
sine tilbud.

Kommentar til enkelt §§ / kapitler i  lovforslaget:

Paragrafer som ikke blir spesielt nevnt ser en som riktig for å utvikle barnehagene i god
retning.

Når det gjelder krav til utdanning (§§ 18 og 19), ser en at loven legger opp til sammenfallende
praksis med det som gjelder for grunnskolens barnetrinnet (1.- 4. skoleår):
Profesjonsutdanning i bunnen med mulighet til tilleggsutdanning for den aldersgruppe det
skal arbeides innenfor.

Fra en kommunal synsvinkel vil dette gi større fleksibilitet og sammenheng i pedagogiske
tilbud og tilrettelegginger.
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§ 18 Ledelse.

Dagens lov § 16 opprettholdes uten at en vil vektlegge at styrer skal foretrekkes
fremfor leder.

§ 19 Barnehagens øvrige personale

Alternativ B bør bli gjeldende lov.

§10 Godkjenning

Dagens retningslinjer om areal bør opprettholdes og føyes til paragrafen.

Med vennlig hilsen
Karlsøy kommune

Hans B. Holmeslet
Kultur- og oppvekstsjef


