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Melding

Thori- Aamot Bente
Fra:

Dietz Anne Cathrine

Sendt:

11. januar 2005 11:25

Til:

Thori-Aamot Bente

Emne:

VS: Kommentarer til forslag til ny barnehagelov

Viktighet: Høy

-----Opprinnelig melding-----

-370

Fra: Toril Orrestad[mailto:Toril.Orrestad@helse-ost.no]
Sendt : 11. januar 2005 11:12
Til: Dietz Anne Cathrine
Emne: VS: Kommentarer til forslag til ny barnehagelov
Viktighet: Høy

Til BFD ved Anne Cathrine Dietz. Håper du tar imot denne merknaden selv om den er sendt en dag for sent!
Samarbeidsutvalget(SU) ved Ajer barnehagepå Hamar har diskutertforslagtil ny barnehagelov.
Vi vil kort oppsummere våre synspunkter slik:

Generelt:
Med forslag til ny barnehagelov ønsker lovgiver blant annet å legge til rette for "økt lokal tilpasning". SU ved
Ajer barnehage frykter at "økt lokal tilpasning" blir ensbetydende med "økt lokal økonomitilpasning".
Lovforslaget har skjønnsmessige regelformuleringer når det gjelder sentrale parametere for kvalitet som
kompetanse, arealtetthet og antall voksne per barn, ref. lovgivers hyppige bruk av begreper som "tilstrekkelig"
og "hensiktsmessig".
Dette åpner opp for at kommuneøkonomien blir førende for hvordan kvalitet defineres.
Vi er inneforstått med at barnehagesektoren som andre sektorer må forholde seg til økonomiske
rammebetingelser, men vi kan ikke akseptere at minstekrav til kvalitet fjernes fra loven.

Kompetanse, antall voksne per barn og arealtetthet:
Vi mener det er nødvendig med klare krav til sentrale parametere for kvalitet som kompetanse, antall voksne
per barn og arealtetthet.
Lovforslaget har imidlertid skjønnsmessige regelformuleringer. Vi frykter at dette gir økt spillerom for
kommunene til å sjonglere med kvalitetsbegrepet avhengig av den økonomiske situasjonen.
Dessverre må vi anta at dette i de fleste tilfeller vil bety en reduksjon av dagens kvalitet, snarere enn en
styrking av denne. Dette kan vi som foreldre og barnehageansatte ikke akseptere.
Videre åpner de skjønnsmessige bestemmelsene for økt ulikhet i et nasjonalt perspektiv: Barnas sosiale og
intellektuelle utvikling blir avhengig av kommuneøkonomien

politisk uspiselig.
For Samarbeidsutvalget ved Ajer barnehage
Toril Orrestad, leder av FAU

11.01.2005

der de bor. Vi setter vår lit til at dette blir for

