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FORSLAG TIL  ENDRINGER  I BARNEHAGELOVEN - OFFENTLIG HØRING

Det er skjedd mange forandringer på barnehageområdet siden gjeldende barnehagelov ble
vedtatt i 1995. En grundig gjennomgang av loven er derfor nødvendig. Dette på bakgrunn av
et samfunn i stadig endring, hvor kommunen som barnehagemyndighet gradvis har fått flere
oppgaver og plikter de senere årene.
En konsekvens av dette vil være at kommunen selv og innen gitte rammer, finner
hensiktsmessige måter å løse oppgavene på.

Departementets fokus på kvalitet forutsetter lovreguleringer som sikrer denne kvaliteten.
Dette på bakgrunn av at barn i de ulike kommuner i Norge skal sikres et likeverdig og godt
tilbud i barnehagen uavhengig av den enkelte kommunes økonomi.

Dette forutsetter at kommunene tilføres tilstrekkelig med midler for å sikre et kvalitativt godt
tilbud i barnehagene. Det vil derfor være statens ansvar å sørge for at barnehagen har den
kvalitetsstandard og kompetanse , som kan oppfylle mål i barnehagelov og rammeplan.

Det er positivt at § 1 i formålsparagrafen foreslås videreført. Den største endringa ligger i § 2-
om barnehagens innhold, hvor deler av rammeplanen trekkes inn i lovteksten. Dette setter
sterkere krav til barnehagens innhold.

Forslaget til ny barnehagelov vil være et godt styringsdokument for kommunen som
barnehagemyndighet. Hovedformålet med loven må være at barn sikres et pedagogisk tilbud
av høy kvalitet.
Kvalitet kan best sikres ved at de som jobber med barn innehar best mulig faglig bakgrunn.
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Bardu kommunes klare holdning er og vil være at man Ønsker å opprettholde og utvikle så
høy faglig kompetanse som mulig for sine ansatte.
I tråd med dette bes det om at barnehagelovens innholdsbestemmelser må sikre :
• Barnehagen som pedagogisk virksomhet
• Lovreguleringer som sikrer kvalitet i barnehagen
• Videreføring  av  dagens bestemmelser om at styrer skal ha kompetanse som førskolelærer
• Videreføre betegnelse som pedagogisk leder

Oddvar Bjørn en
ordfører

Vedlegg:
Eget høringsnotat fra styrerne i barnehagene i Bardu.
Eget høringsutkast fra foreldreråds- representantene i barnehagene i Bardu

Kopi til:



Styrerne i Bardu kommunes barnehager 06.01.05

Høringsnotat  om ny barnehagelov.

Forslag til ny barnehagelov er avklarende på mange punkter, og vil være et godt
styringsdokument.
Den fastslår også i kapittel 1, § 2 at barnehagen skal være en pedagogisk tilrettelagt
virksomhet, og er langt mer detaljstyrt enn den gamle. Barnehagens læringsarena skal
være grunnlag for livslang læring, og gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og
aktuelle områder.
Dette er bra, og vil være en utfordring for dyktige pedagoger.
Derfor er det med undring vi leser videre at det åpnes for mindre pedagogtetthet.
Dette vil påvirke de pedagogiske retningslinjene.
Et annet moment som vil virke negativt inn på det pedagogiske arbeidet er at også
veiledende norm for barnas lekeareal ikke videreføres.
For å oppfylle rammeplanens målsettinger, gis førskolelærerne et sentralt ansvar.

Våre synspunkter på kapittel 5. personalet, er derfor følgende :

>  Hver barnehage skal ha en styrer. Barnehagen skal ha en forsvarlig
pedagogisk og administrativ ledelse. Det må kreves at styrer skal ha utdanning
som førskolelærer.
Dette fordi styrer skal være øverste pedagogiske ansvarlige, og ha ansvar for
kvaliteten på det pedagogiske tilbud som gis barna. Styrer er også den
ansvarlige for å ta initiativ til og iverksette utviklingsarbeid og prosjekter.

D Øvrig personale skal bestå av førskolelærer og annet utdannet personale;
fagarbeidere / barnepleiere.
Dette for å sikre en forsvarlig pedagogisk utøvende virksomhet på alle nivå.

D I §18 om personalet ønsker vi følgende ordlyd:
"Når barnehage og grunnskole er organisert som en mindre virksomhet kan
skolens rektor være administrativ leder for hele virksomheten. Barnehagen
skal ha styrer som faglig leder."
Dette fordi den som skal ha det faglige ansvaret for førskolebarn må ha
inngående kunnskap om og innsikt i barnehagens pedagogikk. Førskolelærer
som styrer vil sikre kvalitet, og er den som i kraft av sin fagutdanning har
kompetanse til å iverksette og faglig følge opp/ vurdere og videreutvikle
førskolepedagogisk virksomhet.

D I § 6 bør maks antall barn i barnegruppa knyttes opp mot pedagogisk
personale.
Dersom personalet skal kunne ivareta rammeplanens intensjoner, må det være
en nasjonal standard for maks antall barn pr. barnegruppe.
Her kommer også norm for areal inn, denne skal ikke røres. Barn trenger den



plassen som de har pr. i dag til lek og utfoldelse.

Synspunkter  på  kapittel 4:
D Veiledende norm for barns lekeareal inne og ute må opprettholdes.

Kommentar: Med bakgrunn i dårlig kommuneøkonomi mener vi at det vil slå
negativt ut når kommunene skal foreta denne egnethetsvurderingen.

For styrerne Berit Meyer



Foreldrerådsrepresentant\ Fageråsen barnehage v.Anne-Berit Figenschau
Foreldrerådsrepresentant\ Barnas Hus v. Inger Østli Linna
Foreldrerådsrepresentant\ Nedre Bardu barnehage v.Kjell-Dagfinn Engen
Foreldrerådsrepresentant\ Øvre Bardu barnehage v.Ingvild Sekse
Foreldrerådsrepresentant\ Sponga barnehage v. Truls Indahl
Foreldrerådsrepresentant\ Seterveien barnehage v.Magnus Rostadmo
Foreldrerådsrepresentant\ Bekkebo barnehage v. Lena Breivik

Marit Walle
Barnehage\ skolekonsulent
Bardu kommune
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Høringsutkast til ny barnehagelov
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Setermoen 20.12.04

Den 14.12.04 innkalte foreldrerepresentantene i Bekkebo barnehage alle de andre
foreldrerepresentantene i Bardu kommune til et møte. Bakgrunnen for dette møtet er at det nå
er utarbeidet et høringsutkast til ny barnehagelov.
U.t. ønsker med dette brevet å videreformidle og tydeliggjøre våre synspunkter på dette
forslaget.
Vi reagerer kraftig på enkelte av lovforslagene som etter vår mening vil bidra til å rasere
dagens barnehagetilbud.
Det vi reagerer mest på er kapitlene om:

Bemanning
Barnegruppens størrelse

• Arealnormen

Vi er i dag meget fornøyd med Bardu kommunes barnehagetilbud og mener at endringer som
her foreslås kun vil få negative ringvirkninger. Lovforslaget vil, etter vårt synspunkt, bidra til
at barnehagene i større grad blir en oppbevaringsplass fremfor et sted som bidrar til utvikling
og vekst!
Dette kan vi ikke akseptere.

Vi krever:

Fordi vi vil:

1. at styrer skal ha førskoleutdanning.
2. at pedagogisk leder skal ha førskoleutdanning.
3. at normen for pedagogtetthet økes.
4. at dagens arealbestemmelser videreføres.

at barna våre skal være trygge i barnehagene.
At barna vår skal få utfordringer  tilpasset deres  alder, utvikling
og funksjonsnivå.
At barna vår skal utvikle  sosiale  ferdigheter og forståelse for
andre mennesker.



At barna våre skal ha daglige mestringsopplevelser og utvikle et
positivt selvbilde.
At barn med særskilte behov skal få den oppfølging og støtte de
har behov for.

Vi har vært i kontakt med Oddveig K. Sakserud\ Prosessleder Familiestøtte i Hærens styrker
og Omsorgsutvalget v. Frank Strømseth. De støtter også våre synspunkter.

Vi regner med at våre synspunkter blir tatt til etterretning og at Bardu kommune
videreformidler dette til barne- og familidepartementet.
Vi minner om høringsfristen som er satt til 10. januar 2005.

Med ønsker om en riktig god jul og et like godt barnehageår i 2005!

Med vennlig hilsen

k yli
Lena Breivik
Foreldrerådsrepresentant Bekkebo barnehage

Kopi er sendt til:
Fageråsen barnehage, Barnas hus, Nedre Bardu barnehage, Øvre Bardu barnehage, Sponga
barnehage, Seterveien barnehage, Bekkebo barnehage, Oddveig Sakserud, Frank Strømseth,
Ordfører i Bardu kommune og rådmann i Bardu kommune


