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Utvalssak

Saken gjelder:
Høring - ny barnehagelov.
Fakta:
Barne- og familiedepartementet har sendt utkast til ny barnehagelov på høring.
Høringsfrist for kommunene er 10.01.05.
Høringsnotatet har vært ute til behandling i barnehagene ved samarbeidsutvalgene. Tre
av samarbeidsutvalgene har kommet med innspill.
Saksframlegget sendes departementet som kommunens høringsuttalelse, med
orientering om at eventuelle endringer i forhold til forslag til vedtak ettersendes.
Saksbehandlers vurdering:
I høringsbrevet går det frem at den nye barnehageloven skal sikre høy kvalitet i
barnehagetilbudet, samtidig som det skal legges til rette for mest mulig lokal
utforming av tilbudet. Forslaget innebærer en vesentlig forenkling av eksisterende
regelverk.
Kommentarer til høringsnotatet er i det følgende strukturert ut fra lovutkastet (kap. 15):
Kapittel I.
Barnehagens formål og innhold.
Innholdet i barnehagen skal i større grad gjennom lovteksten bli en del av begrepet
livslang læring. Dette understøtter det pedagogiske arbeidet som i dag preger de
kommunale barnehagene, og er således en positiv tilføyning til lovverket.

Kapittel II. Barn og foreldres medvirkning.
§ 3. Barns rett til medvirkning.
Punktene samsvarer godt med de kommunale barnehagenes pedagogiske arbeid og
barnesyn. En forankring i lovverket er positivt.
§ 4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg.
Barnehagelovens nåværende § 6. Eierstyre opprettet etter kommuneloven § 11
opprettholdes. Dette sikrer foreldrenes representasjon i et slikt styre.
Kapittel IV. Barnehagemyndighetens generelle oppgaver/tilsyn.
§ 10. Godkjennning.
I tillegg til foreslått lovtekst, foreslås det at det må stilles krav til det fysiske miljøet
ute og inne - både når det gjelder læringsmiljø og størrelse/areal.
§ 11. Familiebarnehager.
I setningen "Departementet kan gi forskrifter..." bør det stå "...skal utarbeide...".
§ 15. Foreldrebetaling.
Det er ønskelig med sentrale bestemmelser for maksimalpris og søskenmoderasjon,
samt ingen innføring av inntektsgradering.
Kapittel V. Personalet.
§ 18. Ledelse.
Alternativ B erstattes med følgende:
"Barnehagen skal ha en daglig leder med førskolelærerutdanning eller annen
pedagogisk utdanning på høgskolenivå med tillegg av min. ett års videreutdanning i
barnehagepedagogikk/førskolepedagogikk.
Det gis ikke varige dispensasjoner fra
utdanningskravet."
Forskriftene må inneholde nærmere retningslinjer for den daglige leders oppgaver og
stillingsstørrelse , og stå i forhold til dette.
§ 19. Øvrige personale.
Tittel som pedagogisk leder videreføres, og minimumsnormen for barn pr. pedagogisk
leder fastsettes, tilsvarende nåværende forskrift i barnehageloven beskriver.
Pedagogisk leder skal ha utdanning som førskolelærer. Det gis ikke varige
dispensasjoner fra utdanningskrav. Så lenge barnehagen defineres som en pedagogisk
institusjon,
utdanning.

må det være et minimumskrav

at flertallet av de ansatte har pedagogisk

Det synes nødvendig at kommunen gir høringsuttalelser på bestemmelser om
barnehagens personale, da forslagene til lovtekst i liten grad støtter innledningen om
sikring av høy kvalitet i barnehagetilbudet. For å kunne opprettholde barnehagen som
en pedagogisk tilrettelagt virksomhet, må det pedagogiske nivået som er i dagens
barnehager opprettholdes som et minimum. Barnehagen er en meget god arena for
utvikling og læring, og er i forbindelse med lovforslaget tatt med i begrepet "livslang
læring". En opprettholdelse av dagens krav til pedagogisk bemanning er derfor
nødvendig.
Videre bør sentrale bestemmelser for arealnorm videreføres. Så lenge målet om full
barnehagedekning ikke er nådd, er det nødvendig med sentrale bestemmelser. For

kommuner med lange ventelister og trang økonomi, kan en innskrenkning av
arealnormen kunne brukes som løsning. Dette vil helt klart gå utover kvaliteten og
innholdet i barnehagen, og kan på ingen måte oppfylle intensjonen om styrket
forutsetning for å gi barna omsorg og et godt pedagogisk tilbud.
Rådmannens forslag til vedtak :
Nore og Uvdal kommune har følgende kommentarer til høringsnotat om ny barnehagelov:
Det er ønskelig med videreføring av sentrale bestemmelser i forhold til personalet i
barnehagen og arealnorm. Det er ønskelig at dette synliggjøres i sentrale vedtekter.
Videre har kommunen mer spesifiserte kommentarer i det følgende som omhandler
barnehagens personale.
Ledelse (§ 18):
Alternativ B erstattes med følgende tekst:

"Barnehagen skal ha en daglig leder med førskolelærerutdanning eller annen
pedagogisk utdanning på høgskolenivå med tillegg av min. ett års videreutdanning i
barnehagepedagogikk/førskolepedagogikk.
Det gis ikke varige dispensasjoner fra
utdanningskravet."
Forskriftene må inneholde nærmere retningslinjer for den daglige leders oppgaver og
stillingsstørrelse, og stå i forhold til dette.
Øvrige personale (§ 19):

Tittel som pedagogisk leder videreføres, og minimumsnormen for barn pr. pedagogisk
leder fastsettes, tilsvarende nåværende forskrift i barnehageloven beskriver.
Pedagogisk leder skal ha utdanning som førskolelærer. Det gis ikke varige
dispensasjoner fra utdanningskrav. Så lenge barnehagen defineres som en pedagogisk
institusjon, må det være et minimumskrav at flertallet av de ansatte har pedagogisk
utdanning.

Vedlegg:

1. Høringsbrev fra BM.
2. Lovutkastet (Kap. 15 i høringsnotatet).
3. Sammendrag

Saksdokumenter:

(Kap. 1 i høringsnotatet).

Høringsuttalelser.

