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Svar ang. forslag til endringer i barnehageloven - offentlig hedring
Høringsuttalelse fra Helse- og oppvekstetaten i Sel kommune følger som vedlegg. Uttalelsen
har vært til behandling i styrermØter, barnehagens samarbeidsutvalg og hos andre

samarbeidspartnere. Som bakgrunn for vår vår uttalelse har vi også tatt hensyn til
kommunens barnehageplan, vedtatt i kommunestyret 30.08.04.
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Høringsuttalelse til forslag- om ny lov for barnehager
Saken har vært til behandling i styrermøter, barnehagens samarbeidutvalg og hos andre
samarbeidspartnere. Som bakgrunn for vår uttalelse har vi også tatt hensyn til kommunens
barnehageplan, vedtatt i kommunestyret 30.08.04.

Vi har følgende kommentarer til høringsutkastet:
Barnehageplanen i Sel har vedtatt følgende: "Normen for grunnbemanning i dei
kommunale barnehagane i Sel, skal framleis vera 1 vaksen pr. 6 barn over 3 år, og 1
vaksen pr. 3 barn under 3 år."
Kommunen mener dette er et viktig utgangspunkt når det gjeld å godkjenne barnehager i
Sel. Dette gir barnehagene mer forutsigbare rammer å driver etter, samtidig som det
sikres en minste norm. Dette ser vi kan bli et viktig punkt, siden statstilskuddet vil komme
som en rammeoverføring til kommunen.
Kommunen har også vedtektsfestet en arealnorm for barnehagene i Sel.
Kommunen har i mange år arbeidet for et godt tilrettelagt tilbud for barn med spesielle
behov. Vi ser at klare rammebetingelser er med på sikre at tilbudet til disse barna blir

opprettholdt.
Kommunen har gjennom flere år satset på å gi personalet mulighet til kompetanseheving.
Det har blant annet vært satset på å gi assistenter

fagutdanning.

§1 i lov forslaget . Kommunen ser det som viktig å opprettholde paragrafen i forhold til de
kristne grunnverdiene.
§18 i lov forslaget . Kommunen ønsker å forsette med å bruke tittelsen Smier. Dette er en

godt innarbeid betegnelse for lederen i barnehagen. Styrer for barnehagen skal ha en 3 årig
pedagogisk utannelse som førskolelærer, evt. annen relevant 3 årig pedagogisk høgskole-

utdanning med videreutdanning innenfor førskolepedagogikk. Det bør satses hardt på
videre-/etterutdanningen innen sektoren, istedenfor å løse opp og slippe grensene.
Av alternativene vil da kommunen støtte alt. B, med de presiseringer som nevnt over.

§19 i lov forslaget . Bemanningen skal bestå av en pedagogisk leder med
førskolelærerutdanning. Kommunen ønsker en bedre presisering i hva "egnet bemanning"

er. Kommunen har prioritert å ansette assistenter med fagbrev i barne- og
ungdomsarbeiderfaget,

og synes at det er rimelig å stille krav i loven om kompetanse også

for assistentene. Av alternativene vil da kommunen støtte alt.A, med presiseringene nevnt
over. Det er viktig å ha en pedagognorm som gir mulighet for ulik type organisering. Men
kommunen mener det er viktig at den har et speisellt "øye" for de minste barna, og at vi

oppretterholder vedtaket fra barnehageplanen i Sel, med 1 pedagog pr.9 barn under 3år.
Med innføring av ny lov og etter hvert nye rammeplan, må det avsettes ressurser til etterog videreutdanning av personalet. Dette mener vi er god kvalitetssikring for barnehagene.

Vi ser det som svært viktig at en opprettholder minimumstandarden slik den er i dag, og den
gode kvaliteten som norske barnehager har blir bevart. Som en distrikskommune ser vi det
som viktig at vi kan profilere oss med at vi har barnehager med høy kvalitet. Mangfoldet i
barnehagen kan sikres ved god ressurstilgang og planmessig kompetanseheving av de ansatte.
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