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OM NY BARNEHAGELOV

Det vises til Høringsbrev av 09.11.04 der kommunene er bedt om å komme med merknad til
utkast til ny barnehagelov.
Fristen for uttalelsen ble for kort til at det ble mulig å behandle dette politisk. På oppfordring fra
ordføreren har kommunens barnehageansvarlig foretatt en gjennomgang av forslaget sammen
med kommunens barnehagestyrere og førskolelærere.
Ordføreren vil i møte i kommunestyret 09.02.05 referere uttalelsen.
Ordføreren vil sørge for at den forestående revisjon av Rammeplan for barnehagene vil bli
behandlet politisk.
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Uttalelse angående ny Lov om barnehager fra Åfjord kommune

Kommunens plikter:
•
•
•
•

Barnehagens vedtekter bør forelegges ved godkjenning.
Register for barn i kommunen bør føres uavhengig av bestemmelsen om
kontantstøtten.
Kommunen har ansvar for drift og utbygging av barnehager.
Kommunen har et ansvar for koordinering av kompetanse- og kvalitetsutvikling.
(faglig ansvar)

Kommunal vurdering av barnehagen :
•

Kommunen bør ha barnehagefaglig kompetanse slik at veiledning og kontroll med
barnehagene kan skje på en forsvarlig måte.

Familiebarnehager
Viktig å ha familiebarnehagene innenfor barnehageloven med godkjenningsplikt / veiledning
av førskolelærer / med kommunalt tilsyn.
En familiebarnehageenhet kan godt knyttes til en ordinær barnehage i
kommunen, - med de fordelene og samarbeidsmulighetene det innebærer.
Med tanke på fam.bhg. kunne det vært greitt å ha en sentral norm
på maks antall barn pr. voksen i ei gruppe.
Samordnet opptak
Fornuftig å endre begrepsbruk.
Kan også evt. bruke det som brukes i svensk lovtekst: hjelpetrengende
Lovforslaget om prioriteringsretten ser ut til å ta vare på de barna det skulle
være aktuelt for.
Det må være nok å dokumentere nedsatt funksjonsevne, vi er enige i at vilkåret
om nytte av barnehageplass fjernes.
Hvorfor skulle det være et spesielt krav om det for de barna som trenger ekstra
hjelp og støtte når det ikke stilles slike vilkår for barnehageplassen for de øvrige
barna i barnehagen.
Ekstra viktig for barn med ekstra behov at de har sosial tilhørighet i den
opptakskretsen de bor i, - og ikke får tilbud om barnehageplass langt fra
sitt bomiljø / nærmiljø.

Samordnet opptak, - mellom alle private og kommunale barnehager i kommunen
er nødvendig for å kunne ha god utnyttelse av barnehageplassene, og tilby brukerne
barnehageplass etter behov.
Godkjenningsplikten
Presiseringen i det nye lovforslaget virker grei, - slik at antall oppholdstimer
for barn under og over 20 t/u ikke blir utslagsgivende for virksomheten.
Viktig forutsetning at alle punktene under dette med godkjenninga er
på plass for at en barnehage skal være godkjent.
Det er også en forutsetning at vedtekter for barnehagevirksomheten er lagt fram ved
godkjenning.
Innhold i barnehagen 6.2.5.:
Vi anbefaler at Rammeplanen kommer som forskrift!
I lovteksten blir det brukt uttrykket ped. tilrettelagt virksomhet, men vi vil presisere at dette
ikke bare gjelder i planleggingsfasen og i tilrettelegginga men også i gjennomføringa i
hverdagen.

Barns medbestemmelse 7.1.4.:
Vi slutter oss til det foreslåtte lovforslaget. I tillegg nevnes at barnas medvirkning ikke bare
skal ivaretas gjennom planlagte samtaler, men bør bli en del av hverdagen, -mer som en
kontinuerlig dialog med barna. Barn har rett på å bli hørt og til å ha direkte påvirkning på sin
egenhverdag!
Vi etterlyser følgene av den forskning og de rapporter som finnes om prosjektet "den gode
barnehagen". Vi forventer at dette blir via stor plass i Rammeplanen!

Om foreldreråd og samarbeidsutvalg 7.3.4.: Gruppa slutter seg til det foreslåtte lovforslaget.

Fylkesmannens tilsynsoppgave:
Tilsyn av barnehager bør samordnes og sidestilles med tilsyn for utdanning og helse.
Barn som skal prioriteres ved opptak:
Vi er enig i departementets forslag or videreføring av prioritert plass for barn med nedsatt
funksjonsevne, samt utvidelsen til også å gjelde barn det er fattet vedtak om etter lov om
barneverntjenester.

Ansvarsfordeling (barnehage- kommune Fylkesmann/stat)
Vi ønsker at dagens ordning med en fordeling av utgifter til barnehagedrift mellom foreldre,
kommune og stat
Formålsparagrafen
Ønsker at barnehagevirksomheten fortsatt skal baseres på kristne grunnverdier, slik det
kommer fram i det framlagte lovforslaget. Tydelighet er viktig.
Hvordan møte et flerkulturelt samfunn, og samtidig formidle kristen tro og lære, med respekt for ulike syn / trosretninger?

Barnehage og skole har samme formulering i sin formålsparagraf.
Skolen har i de seinere år endret innholdet i KRL- faget som vil påvirke vektlegging og
innhold i den praktiske skolehverdagen uten at formuleringene formålsparagrafen dermed er
endret.
•

Formålsparagrafen bør stå slik den er nå.
Barnehagen skal være en del av utdanningsløpet og legges under "Forsknings og
utdanningsdepartementet.

Bemanning 11.2.6.
Det er vesentlig for utviklingen av barnehagen videre at personer med førskolelærerutdanning
leder det daglige og administrative arbeidet i barnehagen.
Vi anbefaler alternativ B i § 18 om ledelse, men vil tilføye at i de tilfeller der kommunen
innvilger dispensasjon fra utdanningskravet må dette følges opp med nødvendig
videreutdanning.
Når det gjelder felles organisering av barnehage og skole i grisgrendte strøk,
kunne det nok vært noe nærmere definert hva en legger i begrepet "mindre virksomhet".
Vi vil poengtere at det skal være lønnsomt å ta en yrkesutdanning og kompetanse rettet
mot det yrket utfordrer på.
Vi vil anbefale alternativ B også når det gjelder § 19 Barnehagens øvrige personale,
der det foreslås endring til en førskolelærer pr. 10 - 14 barn, - mot tidligere
14 - 18 barn. Dette vil måtte danne grunnlag for skjønnsmessige vurderinger ut fra denne
sentrale normen, - da barnehagene og behovene i barnegruppene vil være ulike.
Når det gjelder begrepsbruken i forslaget til lovtekst, - undres vi:
Hva er tilstrekkelig bemanning?
Hva er tilfredsstillende pedagogisk virksomhet?
Hva er nok i forhold til avsatt tid til administrasjon / ledelse ?
•
•
•
•
•

Det bør være en målsetting at den pedagogiske bemanningen styrkes i barnehagen.
Styrer/daglig leder skal ha utdanning som førskolelærer.
Når barnehage og skole er organisert som en virksomhet skal pedagogisk leder ha
utdanning som førskolelærer.
Det bør legges vekt på barnehagefaglig personale med vekt på førskolelærere.
Det bør være en sentral norm for bemanning med minimum 3 voksne på 7-9 barn
under 3 år og minimum 3 voksne på 14-18 barn over 3 år når barna er tilstede
samtidig. Barn regnes som under 3 år til de er fylt 3 år. Det bør være forholdsmessig
samme pedagogtetthet for barn over og under 3 år

