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MERKNAD TIL HØRINGSNOTAT OM FORSLAG  TIL NY  BARNEHAGELOV

Sentralsykehuset i Vestfold ( SiV HF) driver Tyttebærløkka barnehage, en 4 avd. personalbarnehage med
inntil 54 heldagsplasser. Formålet med barnehagen er å rekruttere og beholde nøkkelpersonell og
personale med spesialkompetanse.
Dagens ordning med antall barn og personale, og med kompetansekrav til personalet fungerer bra og
man ser ingen grunn til å endre på dagens rammer. Det er samtidig viktig for SiV HF at ordningen
fremdeles drives med fleksibilitet i forhold til antall plasser.

SiV HF er en virksomhet med høye krav til utdanning og kompetanse hos personalet på alle nivå.
Personalets kunnskaper og kompetanse er en svært viktig forutsetning for å kunne beholde og utvikle
kvaliteten på arbeidet, - også i barnehagen. Å heve kvaliteten på arbeidet samtidig som man foreslår a
senke kravet til utdanning og kompetanse virker for oss selvmotsigende.

§ 18. Ledelse.
Førskolelærerutdanning er etter vår oppfatning en forutsetning for å kunne ivareta styreroppgavene som
bl. annet medfører personalansvar, administrative oppgaver, samhandling med andre instanser og ikke
mirnst det å være faglig leder av den pedagogiske virksomheten. Styrer har en viktig lederrolle i

utviklings- og endringsarbeide og må etter vår mening ha barnehagepedagogisk kompetanse for å kunne
drive dette arbeidet best mulig faglig sett. Alt B foretrekkes.

§19. Barnehagens øvrige personale.
SiV HF foreslår å videreføre normen om pedagogtetthet ved alt. A. Det er viktig at det fremdeles stilles
krav til personalets kompetanse generelt og til førskolelærerutdanning hos lederne. Førskolelæreren har
gjennom sin utdanning fått kunnskap og innsikt i barns utvikling, observasjonsmetoder, ledelse, fremdrift
og progresjon i pedagogisk arbeid, foreldresamarbeid osv og hvordan man kan implementere dette i
barnehagehverdagen.
Barn under 3 år trenger mindre og oversiktlige grupper og det får de med dagens norm. Det er også
viktig at førskolelæreren som skal fungere som arbeidsleder for det øvrige personalet fysisk er tilstede der
hvor barna er, - og ikke på nabo-rommet. Det er i det direkte samspillet med barn og voksen pedagogen
skal veilede og støtte sine kollegaer. Førskolelæreren kan derfor, etter vår mening, ikke være arbeidsleder
for flere grupper samtidig.

§ 3. Barns rett til medvirkning.
I vår barnehage er det nå i januar 24 barn under 3 år. Av disse 24 barna har 11 et lite ordforråd,  men er i
stand til å uttrykke seg muntlig til en viss grad. 13 av barna er så unge at de ikke har mulighet til å
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uttrykke seg verbalt. Disse barna kan ikke benytte seg av en lovpålagt "rett til å uttale seg". De kan
imidletid uttrykke seg om sin hverdag i barnehagen, og så lenge det er kompetent personale tilstede vil
disse  uttrykkene bli observert, tolket og tatt hensyn til. Førskolelæreren har en viktig rolle her ; hun/han
har fått den kompetansen via sin utdanning, - det er ikke noe som bare "kommer automatisk" etter at en
ufaglært har vært yrkesaktiv  i noen år.
Vi forslår å endre "rett til å uttale seg" til "rett til å uttrykke seg om".

§ 10. Godkjenning.
Vi kan ikke se at det er nevnt noe om arealkrav i høringsutkastet. Vi mener at dagens norm er
tilfredsstillende og foreslår at det videreføres.

Lokale myndigheter og eiere bør ha stor innflytelse på barnehagedriften, dog slik at dette ikke reduserer
kvaliteten på barnehagetilbudet.
For å sikre at alle norske barnehager har tilnærmet samme utgangspunkt for arbeidet bor det fastsettes
nasjonale standarer når det gjelder krav til personalets kompetanse, bemanningsnormer og arealkrav.

Med vennlig hilsen

Leif risen
perso sjef

Bente K. I. Hansen
styrer
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