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Høringsuttalelse vedr . ny barnehagelov

fra Aurskog -Høland kommune

Fra administrasjonen i Aurskog-Høland kommer denne høringsuttalelsen. På grunn av
forholdsvis kort svarfrist har forslaget ikke vært oppe til politisk behandling. En
uttalelse av våre folkevalgte vil eventuelt bli ettersendt.
§ 1 -Formål
Departementet foreslår en videreføring av dagens kristne formålsparagraf:
"..barnehagen skal gi barna oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier". I
høringsnotatet nevnes ærlighet, toleranse, rettferdighet og tilgivelse som kristne
grunnverdier.
I rammeplanen for barnehagen brukes et annet begrep som "etiske grunnverdier" som

kan virke mer samlende for befolkningen. Det er et stor mangfold i Norge i dag, og
stadig flere kan føle denne koblingen som problematisk og ekskluderende.
§ 2 - barnehagens innhold
Lovteksten i forslaget gir på en positiv måte en mer utfyllende beskrivelse av

barnehagens innhold uten at det er for detaljert og styrende.
En viktig presisering er barnehagenes forhold til hjemmene når det heter seg at
barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorg - og oppdrageroppgavene. Dette

klargjør skille mellom foreldre og barnehagen på en mye bedre måte enn i nåværende
barnehagelov.
Likedan er det viktig at det fremheves i lovteksten det langsiktige arbeidet i
barnehagene som strekker seg langt ut over førskolealder ved formuleringer som at
barnehagen skal skape en godt grunnlag for " livslang læring og aktiv deltakelse i et
demokratisk samfund'.
Det er positivt at innholdet i fagområdene er tatt inn i lovteksten samtidig som lek og

livsutfoldelse fortsatt er fremhevet.
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Det er flott at barns medvirkning har fatt en egen paragraf for å sikre barns rett til
medvirkning nettopp for å skape grunnlag for aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn.

§ 6 - Godkjenningsplikt
Viktig presisering under § 6, punkt a, der teksten er endret slik at godkjenningsplikten

utløses allerede ved at ett eller flere barn, har en ukentlig oppholdstid på mer enn 20
timer.
§ 10 - godkjenning
Forslaget om at " kommunen kan sette vilkår om godkjenning med hensyn til antall

barn, barnas alder og oppholdstid" bør utgå og gammel formulering beholdes.

...ved godkjenningfastsettergodkjenningsmyndighetbarnas leke- og oppholdsareal."
_

Begge forslagene gir kommunen rett til å bestemme oppholdsarealet. Imidlertid er det
grunn til å tro at når kommunen aktivt må fastsette arealnormen per barn i sine
barnehager, vil det sikre kvaliteten i tilbudet på bedre måte gjennom en slik vurdering.

§ 13 - prioritert ved opptak.
Det gjør prosessen ved prioriteringer ved opptak og arbeidet med integrering lettere ved
at den sakkyndig vurdering blir utelukkende går på det faktum om barnet har nedsatt
funksjonsevne eller ikke som dermed utløser en prioritering. I dag har vurderingen også
vært knyttet opp i mot om barnet kan ha nytte av opphold i barnehage eller ikke. Dette

har gitt uheldige meningsutvekslinger mellom ulike faggrupper.
Bemanning i barnehage omtales i § 18 ledelse og § 19 øvrige personalet
Det er viktig at kravet om utdanning opprettholdes. Det er imidlertid positivt at det gis
rom for andre enn førskolelærere ved at også annen pedagogisk utdanning godkjennes
når vedkommende har 1 års videreutdanning innen barnehage pedagogikk. Dette

gjelder i ledelse og i det øvrige personalet. Det vil si at forslag B i begge paragrafene.
Behovet for kompetanse blant de ansatte i barnehagene er stort da utfordringene er
mange. Det er viktig at barn og foreldre som trenger ekstra hjelp og støtte får det så
tidlig som mulig. Personalet i barnehagen har her en enestående mulighet gjennom den
daglige kontakten til å komme i dialog med foreldre og være en støttespiller der det er
behov for det. Til det trengs det godt kvalifisert personalet som har kompetanse både i
forhold til arbeid med det enkelte barn, barn i gruppe og i forhold til foreldresamarbeid.
Barnehagens personalet kan støtte/veilede foreldre slik at de blir trygge i sin rolle som
foreldre og henvise videre når det er behov for mer hjelp enn barnehage kan/skal gi.
Barnehagen kan spille en viktig rolle i det forebyggende arbeidet, og til det trengs det
kompetanse i personalet.

Krav om en bemanningsnorm må opprettholdes som skissert under § 19 forslag B.
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