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NY BARNEHAGELOV - HØRINGSUTTALELSER FRA KOMMUNALE OG
PRIVATE BARNEHAGER, SAMT SAMARBEIDSUTVALGENE, I KONGSVINGER
KOMMUNE

Oversender herved høringsuttalelse vedr. ny barnehagelov fra Kongsvinger kommune. Vi vil
kommentere følgende i lovforslaget:

Generell uttalelse om loven:

Enig i uttalelsen fra utdanningsforbundet. Bestemmelser som sikrer kvaliteten på et
minimum fjernes helt. De alternative forslag vil skape en lov som ikke vil egne seg
som styringsverktøy i fremtiden.

Kap. II - Barns og foreldres medvirkning

S 3 Barns rett til medvirkning

Flott at "barns rett til medvirkning er kommet inn. Dette er tema mange
barnehager har hatt fokus på og at det nå blir lovfestet er en sikring av barns
medvirkning.

4 Foreldreråd  og samarbeidsutvalg

- Fornøyde med forslaget til lovtekst. Foreldreråd og samarbeidsutvalg bør
opprettholdes.

Kap. III- Ansvar og  myndighet

& 6 Godkienningsplikt



Viktig at det settes fokus på kommunen som tilsynsmyndighet og at det tilrettelegges
for at tilsyn virkelig blir gjennomført og at enkelt barnehager blir fulgt opp og far den
støtte og veiledning de måtte ha behov for.

Kap. IV-  Barnehagemvndighetens  generelle oppgaver mv.

13 Prioritet ved opptak

- Hva er nedsatt funksjonsevne og hvem skal tolke dette?

Funksjonshemmede barn skal ha fortrinn ved opptak i barnehagen. De krever stor
plass med spesialutstyr og liknende. Dette må sees i sammenheng med arealnormen.

Kap. V  - Personalet

§ 18 Ledelse

- Barnehagestyrer og pedagogisk leder må ha førskolelærerutdanning. Dermed må
punktet med annen relevant utdanning fjernes.

19 Barnehagens  øvrige  personale

- Pedagogisk utdanning må være et krav. Punktet med annen relevant utdanning må
fjjernes.God og tilstrekkelig pedagogisk utdanning kreves for å kunne drive barnehager
iht lovens § 1 og § 2.

Bemanning må stadfestes ifht antall førskolelærere pr gruppe barn, voksentettheten for
øvrig pr gruppe barn og at daglig leder er pedagogisk utdannet. Dagens norm om
pedagogtetthet må opprettholdes. Annen minimumsbemanning i barnehagen må
lovfestes

Loven skal si helt klart hvor mye areal hvert barn skal ha. Dette skal ikke stå i
forskrift. Viktig at arealnormen sikrer plass nok til alle barna. Kommunen har dårlig
råd og det kreves full barnehagedekning og konsekvensen av dette kan bli at barna far
altfor liten plass.

Med hilsen

Eva Gunnarsbråten
rådgiver
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