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Fagforbundet har mottatt høringsnotat om ny barnehagelov. Høringsnotatet har vært på intern
høring i organisasjonen.

Fagforbundet mener at barnehagen er en av grunnpilarene for at det norske velferdssamfunnet
skal virke. For å møte disse utfordringene trenger vi en barnehage som gir mulighet til læring,
lek og omsorg og at foreldrene er trygge på kvalitet og innhold. Verdigrunnlaget i barnehagen
må være slik at barnehagen er tilgjengelig for alle.

Fagforbundet mener at barne- og ungdomsarbeideren bør synliggjøres som en pedagogisk
medarbeider i tillegg til førskolelæreren.

Fagforbundets innspill til høringsutkastet:

Barnehagens formål
Loven må :

• slå fast at alle barn har rett til et likeverdig barnehagetilbud
• ikke støte noen bort fra barnehagen
• være slik at alle foresatte er trygge på at deres barn blir ivaretatt på en god måte.
• være slik at den inkluderer alle og at ingen kan reservere seg mot den

Barnehagens innhold
Loven må:

• slå fast at barnehagen er en pedagogisk virksomhet hvor det utøves kultur, lek, omsorg
og læring.

• slå fast at rammeplanen er et forpliktende dokument som fastsetter barnehagens
innhold.

• Slå fast at barnehagen skal ha et innhold som bygger på samfunnets felles kunnskaps-,
kultur- og verdigrunnlag.
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Personalet i barnehagen
Loven må

• stille krav om at daglig leder skal ha utdanning som førskolelærer
• slå fast at Fylkesmannen kan innvilge dispensasjon fra utdanningskravet til daglig

leder
• slå fast at pedagogisk leder skal ha utdanning som førskolelærer
• slå fast bemanningen skal bestå av førskolelærer, barne- og ungdomsarbeider og annet

egnet personale
• slå fast at Fylkesmannen kan innvilge dispensasjon fra utdanningskravet til daglig

leder.
• slå fast at bemanningen skal bestå av førskolelærer, barne- og ungdomsarbeider og

øvrig personale
• slå fast pedagogtetthet og voksentetthet
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