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Høringsuttalelse til forslag om ny barnehagelov

1.
co, 111

. .
s stS'fo;'69:df:26o5

_--' ss
zcoy lot ( 6

Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) viser til høringsdokument fra BFD datert 09.11, og vi vil her avgi
vår høringsuttalelse. NLM eier eller er medeier i 37 barnehager, alle med utvidet kristen formålsparagraf.
Organisasjonen driver også ellers mye arbeid blant barn og er generelt opptatt av at samfunnet legger til rette
for gode oppvekstvilkår for alle barn. Uttalelsen vår fokuserer på de punktene som vi ut fra dette anser som
mest vesentlige.

6.1.2 Barnehagens formål
Vi støtter at nåværende formålsparagraf videreføres. Det er riktig som det hevdes fra mange hold, at
samfunnet vårt er blitt mer pluralistisk og sekularisert de siste årene, og at det derfor ikke er så opplagt at
kristne verdier skal være barnehagens grunnlag. Samtidig er det viktig å være klar over at oppdragelse ikke
kan skje i et tomrom, hverken verdimessig eller livssynsmessig, og at verdier som blir betraktet som
fellesverdier kan tolkes forskjellig avhengig av religiøst eller livssynsmessig ståsted. Det er fremdeles over
80% av norske foreldre som ønsker en eller annen form for kristen oppdragelse av barna, derfor er kristne
grunnverdier det mest naturlige valg når det gjelder oppdragelsens grunnlag.

Uansett hva slags verdigrunnlag barnehagen får  -  kristent, sekulært eller noe annet, vil det være foreldre som
ikke deler dette. Oppdragelsen skal selvsagt skje i forståelse og samarbeid med barnas hjem. Denne
spenningen er en uunngåelig del av personalets hverdag

Når det gjelder tredje avsnitt i forslaget til formålsparagraf, vil vi gjeme slutte oss til høringsuttalelsen fra
IKO - Kirkelig pedagogisk senter. De sier:

Vi er også tilfreds med videreføringen av private barnehagers rett til å ha utvidet kristnet livssyn I
alternativt livssyn. Dette samsvarer med internasjonale konvensjoner og støtter opp om foreldrenes
rett til å velge barnehage og andre former for oppdragelse i samsvar med egen tro og overbevisning.
V i mener imidlertid at det er beklagelig om andre private barnehager bare skal kunne reservere seg
fra den kristne formålsparagrafen, uten en tilsvarende forpliktelse til å utforme alternativ
verdiforankring (§ I tredje ledd). Foreldre som søker om plass til barna i disse barnehagene, har
også rett til å vite hva slags verdiforankring barnehagen har. Uten slik informasjon blir foreldrenes
anerkjente muligheter for innflytelse og valg i oppdragelsesspørsmål betydelig redusert. Vi ønsker
derfor §1 tredje ledd skal ha følgende ordlyd:
" Private barnehager som reserverer seg fra den kristne verdiforankringen ,  skal i vedtektene
fastsette alternativ formulering av verdigrunnlaget"

6.2.5 Barnehagens innhold
a) Mye av det som står der fokuserer på hva barna skal gjøre og lære. Vi savner vekt på barnehagens
funksjon når det gjelder å gi barna trygghet og å bidra til selvrespekt. Forslag til nytt andre avsnitt:
"Barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver og hjelpe til slik at barna blir
trygge og glade og får tro på seg selv. Barnehagen skal skape et godt grunnlag for livslang læring og aktiv
deltagelse i et demokratisk samfunn."
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b) I oppramsingen av verdier i tredje avsnitt ,  første setning, savner vi noe som fokuserer på empati,
nestekjærlighet ,  det at barn bør lære å se andres behov og ønske å hjelpe ,  lære å gi uten nødvendigvis å få noe
igjen. Vi foreslår å sette inn  " nestekjærlighet "  ganske langt framme i listen.

7.1.4 Barns rett til medvirkning
Det understrekes flere ganger i teksten i dette kapitlet at barns rett til medvirkning ikke innebærer at ansvaret
overføres til dem.  Dette bør reflekteres i selve lovteksten.  Vi foreslår at det etter siste setning legges til
følgende: "Selv om barna har rett til å bli hørt,  er det de voksne som har ansvaret."

10.5
Gjennom kontakt med eiere og styrere i våre barnehager har vi i ofte møtt problemer knyttet til det faktum at
kommunen opptrer både som eier og tilsynsmyndighet.  Her er det et klart behov for opprydding og for en
tydeligere skjelning mellom statlig og kommunalt ansvar.  Derfor bør forholdet mellom statens og
kommunenes tilsynsmandat presiseres nærmere i merknadene eller forskriften til loven.

11.2.6 Styrer/daglig ledelse
Vi vil her støtte forslag B. Særlig i økonomisk stramme tider viser det seg ofte at hva som er "forsvarlig" blir
tøyd for å spare penger,  derfor bør dette følges opp av spesifikke krav til utdannelse.  Så lenge det er
vanskelig å få barnehageplass ,  vokter foreldre seg som regel vel for å protestere på forholdene i barnehagen
der de har fått  plass til barnet, så det er vanskelig å snakke om 'brukerinnflytelse'.

11.6 Norm for antall barn per førskolelærer
Også her vil vi støtte forslag B (alt. forslag A), av samme grunn som over.

Med vennlig hilsen

Ola Tulluan
generalsekretær

Signe Sandsmark
leder for skole-  og bamehageavd.


