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Staten må gi klare og konkrete retningslinjer gjennom lover og forskrifter for å sikre små barn
like vilkår, uansett bosted.
Samfunnets yngste må ikke bli en salderingspost i kommuner med dårlig økonomi, slik at
barnehagedagen består av å skifte bleier, gi trøst, og kle på, på "samlebånd". Barnehagene må
ikke bli en oppbevaringsplass fremfor et sted for omsorg og utvikling. Det er viktig at
"enkeltbarnet" blir sett, og at barna far den omsorgen og voksenkontakten de har krav på.

Barnehagens formål og innhold:
Verdigrunnlaget i formålsparagrafen må knyttes til den kristne kulturarven og til den
tradisjonsformidlingen som er i barnehagens innhold. Formålsparagrafen skal inkludere alle
og den kan det ikke reserveres mot. Det er samtidig viktig at den gir klart uttrykk for at
kunnskap om kristen tradisjon og kultur er viktig i barnehagens innhold.
Dette er en forutsetning for å forstå det samfunnet vi lever i. Innholdet i barnehagen er av en
slik karakter at det kan tilpasses lokale forhold. Barna kulturelle, religiøse og etniske
opprinnelse er et "lokalt forhold". I mange barnehager vil det derfor være riktig med en
parallell formidling av andre religiøse høytider og tradisjoner.

Personalet:
Læring og pedagogisk arbeid gis av alle ansattgrupper i barnehagene.
Det er viktig at barne- og ungdomsarbeideren blir annerkjent som pedagogisk personale i
tillegg til førskolelæreren.
Kvalifikasjonskravet til ledelse av barnehagene utvides til også å gjelde annen dokumentert
kompetanse på samme nivå som de med høgskoleutdanning.
Støttepedagoger skal fortsatt være et supplement til øvrig bemanning.
Tilfredsstillende lønns- og arbeidsvilkår må inngå som en del av grunnlaget for godkjenning
av barnehagen.
Dagens bemanningsnorm må opprettholdes.
Dagens minstekrav til areal inne og ute må opprettholdes.

La oss ikke bli  " oppbevaringsplasser "  for barna.
La oss ikke glemme at barnehagen skal være en plass for "lek og læring".
Barnehagene skal leve opp til den kvalitet som vi skal gi, og dette skal være en
kvalitetssikring for barnas seks første leveår.

Med hilsen
Tillitsutvalget Byrådsavd. for Oppvekst
Fagforbun i Bergen Kommune
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