
Ø1/1Øi2ØØ5 09:39 76 11 57 21
10/01 '05 MAN 09:36 FAX 76  11 57 21 OPPVEKST  OG KULTUR AVD

PS 003/05 Høringsuttalelse  -  ny barnehagelov
Forslag til vedtak:
Utvalg for Oppvekst og Kultur ønsker å gi følgende kommentarer til utkast til i y
Barnehagelov:

Behandlet i Utvalg for oppvekstkultur  -  5/1/2005:

Anmerkning  til nye lovutkast:

§2: Barnehagens innhold:
Det er positivt at en får en mer detaljert og konkret beskrivelse av bar,, zhagens
innhold Gjennom innholdsbeskrivelsen får en fram hvordan barnebag n må driftes i
en stadig mer kompleks hverdag.

§3: Barnas  rett  til medvirkning:
Brukerne er de som best kan gi uttrykk for kvaliteten på tjenesten som, 'tes. På tross
av barnas unge alder, så er det likevel viktig at deres signaler tolkes o,1, tas med.

§ 1/,7,8,9 : Plikter og ansvar:
Det er positivt at plikten  til å  søke godkjenning er skjerpet både med) ensyn til antall
barn og oppholdstid. Dette vil skape bedre oversikt over hvor  barnetil  yn/barnepass

foregår og dermed bedre  muligheter  for oppfølging. (¢ 6)
Det er også positivt at barnehageeiers ansvar og plikter er skjerpet.  L 2t bør kanskje
framgå  av loven at barnehagens vedtekter legges fram ved godkjenn 'ng.

§ 10: Godkjenning:
For å videreføre og sikre god kvalitet i barnehagen bør nåværende r. tningslinjer for
arealnormer for leke- og oppholdsområder videreføres i den nye love i og en tar med
at alle barnehager kvalitetssikres i f t HMS.

§ 13: Prioritet ved opptak:
Det er positivt at barn som kommer inn under barneverntjenesten kar få prioritet.Det
er likevel  viktig  at  kommunene gjennom  skjønnsmidler eller  andre  . ,rdninger, får
refundert  tapt inntekt  (foreldrebetaling ).  Det er en kjennsgjerning c t disse barns
fiooreldre/foresatte  av ulike grunner har problemer med å greie denn  :  betalingen.
Stor svikt i inntekter på grunn av dette, kan sette  driften av  barnehi gen  i fare.

§ 18: Ledelse:
Nåværende tittel som  styrer bør videreføres.
Skal  en  velge alternativer for lovutkast til ledelse,  må en  velge altern uiv B. Dette
ivaretar best det nødvendige krav til pedagogisk ledelse som kreves. 'små
barnehager ser vi i dag at styreren er den  eneste  som har pedagogike utdannelse.
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pedagogiske  innhold i barnehagen . I tillegg  kan en lokalt  utforme tilit ggskrav for
ansettelse  av ledelsen i barnehagen  (ledelse,  administrasjon , utvidet pt dagogisk
utdannelse etc)

§ 19: Barnehagens øvrige personalet
Barnehageårene er avgjørende for barnas utvikling videre. Det er derfc . viktig at  en i
barnehagene sikrer seg personale med høy faglig kompetanse.Dette gjø -es best ved bl
a å stille krav til faglig kompetanse. Derfor bør det stilles krav om:
a) Pedagogiske ledere skal  ha  førskolelærerutdannelse
b) øvrige skal ha fagbrev innen barne- og ungdomsarbeid eller tilsvar ynde.
c) Dagens maksimumsnorm for pedagogtetthet / voksentetthet pr barn videreføres.

Helst bør maksimumsnormen for antall barn pr voksen bli lavere.
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