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NY BARNEHAGELOV -  HØRING

Høringsuttalelse vedrørende endringer i barnehageloven

Brønnøy kommune vil gi slik administrativ uttalelse:

330 oa

2 l64

Brønnøy kommune mener forslaget til ny barnehagelov har mange positive elementer. BFD's
arbeidsgruppe, som har arbeidet med forslaget, har etter kommunens mening gjort et grundig og
godt arbeid. Kommunen er interessert i lovarbeidet som eier av barnehager og som
godkjenningsmyndighet.

Brønnøy kommune retter oppmerksomheten mot 3 forhold som er viktige for å sikre kvalitet i
framtidas barnehager. Disse punktene er krav til areal, bemanningsnorm og kompetanse.

Areal

I § 3 i dagens lov står det: "Barnehagen skal ha lokaler og utearealer som er egnet for formålet ut fra
hensynet til barnas alder og oppholdstid. Barna skal ha mulighet for varierte aktiviteter i trygge
omgivelser. Uteområdet skal normalt ligge i umiddelbar tilknytning til barnehagens lokaler."

I forslaget til ny lov integreres disse kravene i § 2 og § 10. Det betyr i praksis ingen retningslinjer om
areal i barnehagene. Nå er det opp til kommunen selv å bestemme dette.
Med de økonomiske valgene kommunene står over for i dag, kan det bli vanskelig for kommunene å
vurdere barnetettheten ut fra kvalitet og ikke økonomi. Ved å tillate flere barn på dagens areal i
barnehagene vil det føre til ett kvalitativt dårligere pedagogisk tilbud, både med hensynt til
barnehagenes innhold og ikke minst med tanke på innemiljø og klima.

Kompetanse og bemanning

I § 17 i dagens lov, om barnehagens øvrige personale, står det: "Pedagogiske ledere må ha utdanning
som førskolelærere. (...) Bemanningen i barnehagen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive
en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. Departementet gir utfyllende forskrifter om pedagogisk
bemanning."

Bemanningsnormen er i dag 14-18 barn over tre år og 7-9 barn under tre år per pedagog. Forholdet
mellom antall barn og pedagoger er en av de viktigste faktorene for å sikre barnehagens kvalitet som
en pedagogisk tilbud til barn og foreldre. Normen bør videreføres.

I en ny § 19 i lovutkastet lister departementet opp fire alternativer, hvor bemanningsnormen enten
foreslås videreført, endret eller fjernet.
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Alternativ D i § 19 stiller absolutt ingen krav verken til kompetanse eller bemanning, her står det
bare: "Bemanningen skal være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk
virksomhet. Barnegruppene skal ha en størrelse som er hensiktsmessig ut fra barnas alder og
forutsetninger."

Brønnøy kommune ser det som vesentlig at dagens føringer for bemanningsnorm og kompetanse
videreføres.
Barnehagene som pedagogisk arenaer og danningsgrunnlag for barns oppvekstvilkår er tuftet på
førskolepedagogikkens grunnholdning. Barnehagene skal kunne drives ut fra pedagogisk
rammeplan, mål og visjoner. Kvalitetssikring gjennom metodisk dokumentasjon av det arbeidet som
gjøres i barnehagene, gjør det viktig å opprettholde dagens krav om førskolelærerutdanning og
funksjon som pedagogisk leder ved hver avdeling. Det er viktig at kvaliteten sikres gjennom å
beholde det pedagogiske personalet i direkte arbeid med barna.

Utkastet til ny lov fjerner  betegnelsen  styrer.

I § 16 i dagens lov, om styreren, heter det at den daglige ledelsen i hver barnehage skal utføres av en
styrer med utdanning som førskolelærer.

I § 18 i forslaget til ny lov listes opp to alternativer: Alternativ B sier at barnehagen skal ha en daglig
leder som er utdannet som førskolelærer eller har annen treårig pedagogisk utdanning på
høgskolenivå, med tillegg av ett års videreutdanning i barnehagepedagogikk.

I alternativ A står det bare: "Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse.
Barnehagen skal ha en daglig leder." Dette betyr at det ikke er noe barnehagepedagogisk
kompetansekrav til daglig leder.

En styrere er den overordnede pedagogiske leder av en barnehage. Styrer har ett stort
veiledningsansvar for brukerne av tjenesten samt det øvrige personalet, da både med hensyn til det
pedagogisk arbeidet i barnehagen, samt personalansvar i samsvar med den pedagogiske
virksomheten. Samfunnet vil være best tjent med at styrerfunksjonen, på lik linje med funksjonen
som pedagogisk leder, fylles av person med førskolelærerutdanning.

Førskolelærerutdanningen er den eneste høyere utdanning som retter seg direkte inn mot arbeid med
barn i alderen 0-6 år i barnehage. Samfunnet bør gi føringer på at denne kompetansen er ønskelig.

Brønnøy kommune ser det som lite heldig at departementet i arbeidet med revisjon av
barnehageloven, etter en storstasing på kvalitet i barnehagene gjennom flere år, tar opp forslag som
vil kunne svekke kvaliteten i barnehagene. Det er viktig å sikre grunnlaget for at kvaliteten i
barnehagenes arbeide fortsetter.
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