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TIL NY BARNEHAGELOV

Behandling:
Kjersti Marie Stensrud (SV) foresto på vegne av SV, .p, SP, RV og KrF:
Det er viktig for Trondheim kommune å ha et kvalitatii godt barnehagetilbud
. Trondheim

kommune vil holde fokus på kvaliteten i barnehagene, ber statenlegge vekt på viktigheten
av barnehagene som samfunnsinstitusjon. Barnehagen al sikre at barnas utvikling ivaretas
gjennom godt tilrettelagt pedagogikk og god omsorg.
Formannskapet i Trondheim slutter seg til de foreslåtte
i loven med følgende
unntak:
§3 arealnormen , i den gjeldende loven tas inn i

ny lov, dette må ses i sammenheng

med den foreslåtte §10.
Førskolelærere skal fortsatt være den primære yrkesgru
for å ivareta de pedagogiske
oppgavene, men vi ser behovet for å få inn andre profes ner for å ivareta de mangfoldige
utfordringene i møte med barna og familiene . Trondhe' kommune ser behov for at alle
ansatte i barnehage har fagbrev eller høyere utdanning.
For å sikre kvaliteten på framtidige barnehagetilbud anbfaler vi følgende løsninger:

§l$ Ledelse,alternativB
§ 19 Formannskapet vil ta utgangspunkt i alternativ A,

en kvalifisert bemanningbidrar til å

sikre trygghet og kvalitet i barnehagen samt rekruttering v fagligkvalifisertarbeidskraft.

Pedagogiske ledere/avdelingsledere skal ha førskolel

-utdanning.Norm for pedagogtetthet

og bemanningsnorm videreføres i forskrift.

Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen og

fellesforslag
,blefellesforslaget

vedtatt mot 3 stemmer (2H,1FrP).

VEDTAK:
Det er viktig for Trondheimkommuneå ha et kvalitati ,odt barnehagetilbud. Trondheim
kommune vil holde fokus på kvaliteten i barnehagene,
av barnehagene som samfunnsinstitusjon.
Barnehagen
gjennom godt tilrettelagt pedagogikk og god omsorg.
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Formannskapet i Trondheim slutter seg til de foreslåtte
unntak:
§3 arealnormen, i den gjeldende loven tas inn i
med den foreslåtte §10.
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i loven med følgende

til ny lov, dette må ses i sammenheng

Førskolelærere skal fortsatt være den primære yrkesgry pe for å ivareta de pedagogiske
oppgavene, men vi ser behovet for å 1$inn andre profe oner for å ivareta de mangfoldige
utfordringene i møte med barna og familiene. Trondhei

kommune ser behov for at alle

ansatte i barnehage har fagbrev eller høyere utdanning.
For å sikre kvaliteten på framtidige barnehagetilbud

vi følgende løsninger:

§18 Ledelse, alternativ B
§19 Formannskapet vil ta utgangspunkt i alternativ A, Len kvalifisertbemanningbidrartil å
sikre trygghet og kvalitet i barnehagen samt rekrutterii

Pedagogiske ledere/avdelingsledere skal ha førskolelav
og bemanningsnorm videreføres i forskrift.
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av faglig kvalifisert arbeidskraft.
Norm for pedagogtetthet
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