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HØRINGSUTTALE
Vi viser til høringsnotatogfølgeskrivav 09.11.2004, Barne-og familiedepartementet.
Notodden kommunes
gjennomgang
av høringsnotatet har som vedlegguttalelser fra
i
Foreldre til barn i kommunale
barnehager
2
Tilsatte i kommunale
barnehager
3
Politikerefra utvalgfor kultur ogoppvekst

SVAR PÅ HØRING - NY BARNEHAGELOV
NOTODDEN KOMMUNEv/ SEKSJON FORKULTUROG OPPVEKST
Hovedformålet med barnehagelovener å bidra til at barna får omsorgog et godt pedagogisk
tilbud Regelverket skalsikre høy kvalitet i barnehagetilbudet, samtidig som det skal legges til

rette for lokal utforming av kvalitetskrav mv."
bet fremlagteforslagtil ny barnehagelov
vil, slikvi ser det, ikke medvirketil å fremme
kvaliteteni barnehagen
og til å videreutviklebarnehagen
somet godt pedagogisk
tilbud i et
utdanningsløp
somgår fra barnehagetil skole.
Notoddenkommune
har tatt konsekvensen
av at Lovombarnehagerbekrefter at barnehageer
et pedagogisktilbud. Det er fattet et politisk vedtak om at barnehagepersonalet, gjennomord og
bilder, skal dokumentere barns læring. Slik er fokus på at barn logrer, ogsåfør barnet begynner
på skolen, en viktig premiss for å ta barns læring på alvor.
Det er ogsåfattet politisk vedtak på at personalet somarbeider med barn i en pedagogisk
virksomhet skal ha utdanningsom førskolelærer . Fra en personalnormpå en pedagogog to

assistenterper avdeling
, er måletå ha to pedagoger
på hveravdeling
. Dette måletskalnåespå
sikt, ved tilsetting av pedagognår assistent går ut av stillingen.

Det kanskisseresto hovedretninger
i synetpå barnehager(ogdermedbarn) i Norge.
1
Barnehagen
skalvære et pedagogisk
tilbudder kvalitet har hovedfokus
. Barnehagen
sitt
oppdrager å gi barnaen positivutviklingsombådeinkludereregenverdi
/- utviklingog kunnskap.
Barnehagen
skalaltså gi barnapositiveopplevelser
i løpetav barnehagedagen
, samtidigsom
barnehagen
har oppleggsomgår ut påå utviklebarnai forholdtil den kompetanse
morgendagens
samfunnvil kreve.

2
Barnehagenskal ta vare på barna når foreldrene er i arbeid/ utdanningog ikke har
mulighet til å være hjemmeværende med barna. Her vil altså ikke pedagogiskkvalitet bli vurdert

somviktigst,meneffektivitet ogøkonomi
. Foreldrevil selvsagtha et trygt tilbud, mener ikke
like opptatt av omdet holdermålsompedagogisk
virksomhet.
Det nye lovforslaget ser ut til å satse på kvantitet - ikke kvalitet. Slik vi ser det er det to
faktorer somkanvære medogsikre kvalitetenpå barnehagetilbudet:
1

Tilsetting av førskolelærere for å sikre den faglige/ pedagogiskekvaliteten

2

Enminstearealnormfor å sikre et tilstrekkeligopphalds-og lekearealfor barna.

KOMMENTARARTIL ENKELTE PUNKTI FORSLAGET
5 2. OmINNHOLD.
Forslagettil ny lovleggeropptil en lovfestetdetaljreguleringav innholdeti barnehagen,
på
trossav at det i sammeparagrafblir sagtat departementetskalfastsette en rammeplan
som
skalgi retningslinjerfor oppgaveroginnhold
. Ettersombarnehagen
fortsatt skalha en
rammeplan
, synestdet unødvendig
meden detaljreguleringav innholdi selvelovteksten.
5 3. Om MEDVIRKNING.
Når det i lovforslaget blir understreket barns rett til medvirkninger dette å oppfatte som et
positivt signal, - stiller likevel spørsmålved om det er realistisk å tenke gjennomføringav

medvirkning
via en lovparagraf?
Medvirkningblir til somresultat av bevisstsatsingogen stadig
pågående
prosessi denenkeltevirksomhet.

5 4. OmFORELDRERÅD
OGSAMARBEIDSUTVALG.
Viktig og positivt av det formaliserte samarbeidetmedforeldrene, gjennomforeldrerådog
samarbeidsutvalg
, bli bekreftet og videreført. Dette ogsåfor å ha mulighet for å gjennomføre
en praksisder barn OG foreldre får ha reell medvirkning.
5 6. Om GODKJENNINGSPLIKT.

Positiv innskjerping
at en virksomhetmågodkjennes
selvombare ett barnhar oppholdstid
på 20
timer el. mer.
5 7. Om BARNEHAGEEIERS ANSVAR.
Positivt at barnehageeiers plikter blir bekreftet

i lovform.

5 8. Om KOMMUNEN SITT ANSVAR.
Å lovfeste oppgaversom staten har pålagt kommunene(her: kontantstøtteregistrering) kan lett
føre til mistillit både mot forvaltningssystemet i en kommuneog mot lovverket.

§ 10.Om GODKJENNING.
Positive endringer i §10 ad. kommunensbehandlingav godkjenningssaker. Dette også sett i
sammenheng
med§6 ogmulighetfor oppfølgingav denne.

Kapittel V. Om PERSONALET.
Forslaget om redusering av krav til pedagogiskbemanningog til norm for førskolelærerdekning

er en sterk undervurdering
av barnogderesbehovfor kompetansemot morgendagens
samfunn.
Ut fra et syn på barnsomskapereogbærere av kunnskap
vil vi ta sterk avstand fra ogadvare
mot slik tenking rundt det barn har krav på for å kunnemøte et samfunn i sterk utvikling.

PEDAGOGISK KOMPETANSE.
I Norge er førskolelærerutdanningen innrettet mot det pedagogiskearbeidet i barnehagen.
Å registrere at sentrale styresmakter bevisst undergraver denne utdanningener alarmerende.
Gjennomde ulike alternativ i kapittel 5, ser vi at det ikke vil bli stilt formelle krav til pedagogisk

kompetansegenerelt eller førskolelærerkompetanse
spesielt. Forslagenesidestiller førskolelæreruydanning med annen 3-årig pedagogisk utdanning som har 1 års videreutdanning i

barnehagepedagogikk
. Dette er en nedvurdering
av en hel yrkes-/ faggruppeogav førskolelærerutdanningen
som utdanningsretning.
DISPENSASJON

FRA UTDANNINGSKRAVET.

Gjeldende lov åpner for midlertidig dispensasjonfrå utdanningskravet
, noe som vil være
nødvendigder en til tider ikke har søkere som fyller kompetansekravet.

Forslaget
om at kommunenepå permanentbasiskan dispensere
frå utdanningskravet,
er en
videreføring av nedvurderingenav førskolelæreryrket som kommunenikke kan akseptere da det

på sikt kanresultere i en barnehagedrifthelt utenpedagogisk
bemanning.
NORM FORPEDAGOGISKBEMANNING.
Notoddenkommune
har svært positiveerfaringer meden økt pedagogressurs
i våre barnehager,
dette basert både på tilbakemeldingerfra foreldrene og fra styrere og tilsatte ute i
barnehagene
. Det å ha høyere pedagogtetthet
viserat vitar barns behov for kompetansepå

alvor. Vi ser det som viktig, nå ogsåsett i relasjontil norske barns dårlige prestasjoneri
skolefag
, at barnehagen
skalvære et stedder barnfår forberede
seg tilskoleog de krav
samfunnetogarbeidslivetsetter til kunnskap.

Notoddenkommune
sombarnehageeierogsomfagligansvarligfor førskolebarni pedagogiske
virksomheter,vil understrekefølgende:

LEDELSE.Barnehagen
skalha en forsvarligpedagogisk
ogadministrativledelse.
Barnehagen
skalha en dagligleder somhar utdanning
somførskolelærer.
Når barnehageoggrunnskoleer organisertsomen mindrevirksomhet
, kanskolensrektor
væredagligleder for barnehagen.
Kommunen
kani særligetilfeller gi midlertidigdispensasjon
fra utdanningskravet
etter
andre ledd."

BARNEHAGENSØVRIGEPERSONALE
Bemanningenskal bestå av førskolelærere og annet egnet personale.
Bemanningenmå være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende
pedagogisk virksomhet.
Kommunenkan gi midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet i første ledd
Departementet gir utfyllende forskrifter om pedagogisk bemanning.

NORM FORLEIKE- OG OPPHOLDSAREAL
Vedtekteneer det styringsdokumentet som omhandletarealnormer for barnehagen.
Det er nødvendigog viktig at vedtektene fortsatt regulerer arealkrav slik at ikke
kommunenesøkonomikan tvinge fram en arealnorm som er slik at flere barn kan taes inn

på eksisterendeareal. Enslikpraksisvil kunneføre til en kvalitetsforringelse.

VEDLEGG1 - FRA FORELDRE:
TILBAKEMELDINGER
FRA FORELDREv/foreldreråd i denenkeltekommunale
barnehage
Styrer i den enkeltebarnehagehar lagt saken fram for eget foreldreråd

FORELDREREPRESENTANTENE I MEAKSMOEN

BARNEHAGE:

FORELDREPROTEST
MOT HØRINGSUTKASTTIL NY BARNEHAGELOV
På vegneav foreldrene protesterer vi mot dette sterkt provoserendeforslaget til ny

barnehagelov
. Barnehagene
vil bli satt mangeår tilbakeogkvalitetenpå barnehagetilbudet
vil bli
dårligeredersomantallansattemedførskolelærerutdanning
reduseres.Når det i tillegger
forslagomat barnegruppa
kanbli større utenå øke bemanningen
så sier det segselvav
aktivitetsnivåetogdenpedagogiske
oppfølginga
av barnaikkevil være tilfredsstillende.
Vi lever i en tid der barna tilbringer mye av tiden i barnehagen. Mye av grunnlaget for barnas
framtid blir lagt i denne tiden. Det er viktig at vi som foreldre kan være trygge på at barna våre

får den pedagogisketilrettelegginga de har behovfor - og krav på. Ved dette forslaget vil
barnehagen bære preg av oppbevaring og ikke et pedagogisk tilrettelagt
ønskelig i en tid der kravet til barn og unge stadig blir større.

tilbud. Dette er ikke

Vi somforeldre måvære trygge på at barna våre blir sett av personalet den tida de tilbringer i
barnehagen,og at de får dekt sine individuellebehov.Det er grunn til å være bekymrafor
sikkerheten når det er forslag om så liten voksentetthet i barnehagen.Hvordanskal de ansatte
ha mulighet til fullstendig oversikt over barna?
Foreldresamarbeidet,somvi anser som meget viktig, blir ikke tilfredsstillende dersomdette
forslaget blir vedtatt. Personaletkommerikke til å ha tid til informative samtaler om barnet ved
bringing/henting, og det er ofte i dennesettingen den viktigste informasjonenom våre barn blir
gitt.
Barn med spesielle behov vil med dette forslaget ikke få den oppfølginga de har krav på. I verste
fall vil ikke barn med spesielle behov bli oppdaga, og på et tidlig tidspunkt få et tilrettelagt

tilbud - dette er meget urovekkende.
Vi vil ogsånevneat dette forslaget vitner om total mangelpå respekt for førskolelærere og
deres kompetanse.Somnevnt stilles det stadig større krav til våre barn og unge,og
undersøkelser viser at norske elever ikke er særlig sterke i matematikk og norsk. Det er etter

hva vi kjenner til lagt fram forslag om at lese- å skrive opplæringskal begynnei barnehagenfor
å bedre dette. Barnehagen driver pr. i dag med å forberede barna til skolestart både når det
gjelder matematikk, norsk og sosial læring. Hvem skal ta seg av dette viktige arbeidet dersom
den pedagogiske kompetansen nærmest blir fjernet fra barnehagen? Eller menes det at

ukvalifisert personalehar tilstrekkelig kompetansetil denneopplæringa?
Vi som foreldre måsette vår lit til at vår kommuneikke ønsker å iverksette dette lovforslaget
dersomdet blir vedtatt. I disse økonomiskenedgangstiderkan vi ikke stole på det!
Det er skremmendeat slike forslag i det hele tatt blir fremmet, og vi som foreldre krever at
dettehøringsutkastet
ikkeblir
vedtatt.
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FORELDREREPRESENTANTENE

I RYGI BARNEHAGE:

Foreldrerådet slutter seg til følgende oppropfra foreldre i Sandekommune
FORELDREREPRESENTANTENE I TOPPEN BARNEHAGE:
Foreldrerådet slutter seg til følgende oppropfra foreldre i Sandekommune:

* NASJONALT FORELDREOPPROP
I FORBINDELSEMED FORSLAGTIL NY BARNEHAGELOV

Til barne-og familieminister Laila Dåvøy
I høringsnotatet om ny barnehagelovforeslår barne- og familiedepartementet blant annet at
dagens lovfestede krav om førskoleutdanning hos barnehagestyrer og øvrig personale, samt
dagens krav om pedagogtetthet, tas bort. Det foreslås også at dagens arealbestemmelser ikke

videreføres. Departementet ønsker at det skal være opp til den enkelte kommuneå avgjøre hva
som er pedagogiskforsvarlig ledelse og drift, og hva som er hensiktsmessigstørrelse på
barnegruppene.Samlet gir dette kommunenetilgang til å øke barnegruppeneuten å samtidig øke
hverken bemanningen,den pedagogiskekompetanseni barnehageneller barnas lekeareal.Vi ser i
høringsnotatet at forslaget til innholdsparagrafskal være en garanti for at dette ikke skjer,
menvi er svært bekymret for at kommunenes
økonomivil styre hvor mye innholdsparagrafenblir
vektlagt. Hvorfor ta dennesjansen?
Vi mener at dagens barnehagetilbud bør styrkes fremfor å forringes. Lovforslaget vil bidra til at

barnehagenei større grad blir en oppbevaringsplass,
fremfor et sted som bidrar til utvikling og
vekst. Barne- og familiedepartementet signaliserer gjennomdette forslaget et verdisyn på små
mennesker som vi ikke kan akseptere!

Vi krever
- atstyrer
skalha førskoleutdanning.
- at pedagogiskleder skal ha førskoleutdanning.
-

at normen for pedagogtetthet økes.

-

at dagensarealbestemmelservidereføres.

Fordi vi vil
-

at barna våre skal være trygge i barnehagen.

-

at barna våre skal få utfordringer tilpasset deres alder, utvikling og funksjonsnivå.

-

at barna våre skal utvikle sosiale ferdigheter og forståelse for andre mennesker.
at barna våre skal ha daglige mestringsopplevelser og utvikle et positivt selvbilde.
at barn med ulike særskilte behov skal få den oppfølging og støtte de har behov for.

FORDI VI ER GLADE I BARNA VÅRE!!!!

VEDLEGG2 - FRA POLITIKERE:
TILBAKEMELDINGER FRA POLITIKERNE, utvalg for kultur og oppvekst.
Politikerne ble framlagt høringsnotatet i utvalgsmøteog hadde følgende kommentarer:

Barnehagenei Notodden er veldiggode. Viktig å beholde det nivået/den standard vi har nå.
Barnehage skal være en pedagogisk virksomhet som setter læring i fokus

•

Det må være areal nok for barn og /arring.Nødvendigmed en minste standard. Kommunens
politiske prioriteringer

kan redusere rammene når økonomien er dårlig.

•

Foreldrene må få større medvirkning.

•

Fagrådgiverønskeri sin framlegging
å kallebarnehagefor førskole fordi det er sagt at
barnehage er enpedagogiskvirksomhet. Vi vil fortsette å bruke benevnelsenbarnehage.

•

Lek ag læring foregår i barnehagene uavhengig av om vi hor pedagoger til stede. Det kan

fungere like bra om det ikke er pedagogertilstede i barnehagene.
•

Det må kunneseespå at det foregår læring utenat det skal kalles skole (lf begrepet
førskole). Det høres mer guffent" ut å kalle det skole, - koseligere med barnehage.
Det viktigste i barnehagen er tross alt leken.

•
•

Viktig at barn starter å lære tidlig, at de ikke blir overbeskyttet av "tanten i barnehagen':
Tror ikke folk var dummere/ mindre flinke før i tiden, selv om de ikke gikk i barnehage.

Andre folk kanogsåpassepå barnanår foreldrene er på jobb.
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VEDLEGG3 - fra KOMMUNALEBARNEHAGER:
TILBAKEMELDINGERFRA PERSONALETi BARNEHAGENE
Styrer har lagt fram høringsutkasteti barnehagens
ulikefora:

GRANSHERADBARNEHAGEOG LISLEHERADBARNEHAGE
Kap1 § 3, Barnsrett til medvirkning
At alle barnskalha rett til medvirkning
ogat det skalsikresi barnehagelov
hilservi velkommen!
Kap1 § 2, Barnehagens
innhold
At det er flere bestemmelser
når det gjelder barnehagens
innholdi høringsutkasteter positivt!
Kap V Personalet
Vi vet at liten plassog mangebarn skaper uro og konflikter . Vi vet at det kreves voksnemed

kunnskap
ogtid for å skapeet lagringsmiljø
hvorbarnblir forstått. Hvorfor slåsdet ikke fast at
det skalvære førskolelærere? Hvorfor brukesupresiseord somtilstrekkelig, tilfredsstillende,
forsvarligoghensiktsmessig
ombemanning
og barnegruppen?
Barnsrettigheter kanikke sikres
medsnikksnakk
, det trengstydeligrammernedfelt i loven.
I utkast til ny barnehagelov
åpnerregjeringenfor å fjerne kravtil kompetanse
, bemanning
og
lekeareal i barnehagene. Vi er overbeviste om at dette kommertil å svekke kvaliteten i norske
barnehager. Den dårlige økonomiensom mangekommunenstår i kan føre til at det vil komme
forslag om innsparingder det er mulig,og forslag til ny barnehagelovgjør det muligfor

kommunene
å spareinnpå barnehagene.
Vi menerdet burdevære flere førskolelærerei barnehagene
, ikke færre. Førskolelærerehar
en treårig høyskoleutdannelse
. De har derfor unikkunnskap
ombarnog kanta vare på de ulike
behovenebarnahar vedå leggetil rette for opplevelser
, erfaringer, leik og læring. Dette er helt
avgjørende for barnehagensom en viktig læringsarenafor barn.

Det er 50 år sidendet ble stilt kravomat det skullevære førskolelærerei barnehagen,
både
som styrer og pedagogiskleder. Det har vært viktig for utviklingav hele sektoren.

Forslagettil ny barnehagelov
er etter vår meninget stort skritt tilbake i barnehageutviklingen.

MEAKSMOENBARNEHAGE:
FØRSKOLELÆRERE
- Utdanningsforbundet:
Lovenhar en bra intensjon, tenker kvalitativt - men det ser dystert ut når kommuneneskal gi ut
midler med sin økonomi. bet bør derfor være et minstekrav i forhold til personalet, utdanningog
størrelse på barnegruppene. Det er et veldig diffust forslag, bør være mer konkret - her er det

romfor mangeuliketolkninger.
ASSISTENTEROG BARNE-OG UNGDOMSARBEIDERE
- Fagforbundet:
I forholdtil lovutkastetstiller vi ossfølgendespørsmål
: Hvaer tilstrekkeligog
tilfredsstillende
?? Lovforslagetoppleves
somutydelig. Paragrafombemanningsnorm
undergraver
mulighetentil å ivaretadet pedagogiske
innholdetjf § 2, samtbarnehagens
tradisjon.
Det bør være en fastsatt normfor størrelsepå barnegruppene.

RYGI BARNEHAGE:
Nåværende forskriftsfestede krav til pedagogtetthet må opprettholdes.

Vedtekter somfastsetter godkjentarealnormfor barnehagermåopprettholdes.
Styrerog pedagogisk
leder i barnehagen
skalfortsatt
haførskolelærerutdanning.
Barnehagen
skalha leder somer utdannetførskolelærer,altså ikke ledesav skolensrektor som
er lærerutdannet.

SOLHAUGBARNEHAGE:
Følgendeer kommentertav personalet:
Genereltinneholderhøringsutkastetmangerunde formuleringersomhensiktsmessig,
tilstrekkeligogforsvarlig. Det står opptil hver ogen veldigfritt til å tolke innholdet.
Med en kommuneøkonomi
somNorgehar i dagfrykter vi at kvaliteteni våre barnehagerheller
blir redusert enn styrket med tanke på hva somstår i dette høringsutkastet..
PEDAGOGISK BEMANNING : Det står at "bemanningenskal være tilstrekkelig til at personalet

kandrive en hensiktsmessig
pedagogiskvirksomhet".
Det foreslåsogsåat det ikke lengerbør være kravom at leder måha førskolelærerutdanning.
Dette resulterer i at eier kantolke dette slik de vil, ogda vet vi at myekanskje. Vi menerat
styrer
ogpedagogiske
ledere
MÅ ha førskolelærerutdanning!
ANTALL BARN: Det står at " barnegruppeneskal ha en størrelse som er hensiktsmessigut fra

barnas
alder
ogforutsetninger".
Dette er veldig uklart og eier kan igjen tolke fritt.

Det bør spesifiseres antall barn per pedagog.

AREAL: Det blir foreslått å løseopparealkravenei barnehagen
. Med en stadigøkende
barnetetthet vil et areal være av avgjørende betydning for barnas barnehagehverdag(fysisk

aktivitet og utfoldelse).
BARNS MEDBESTEMMELSE/MEDVIRKNING:
Positivt at barns får lovfestet rett til innflytelse og medvirkningpå barnehagensinnhold.

TOPPENBARNEHAGE:
Personalet i Toppenbarnehage mener at de somskal ha stilling som styrer og pedagogiskleder i
barnehagenfortsatt må ha utdanningsom førskolelærer .
Vi mener ogsåat pedagogtettheten skal økes,
Dagensarealbestemmelse må videreføres.
Formuleringenei lovteksten må være så konkrete og presise som mulig, slik at

tolkningsmulighetene
blir minimale.

