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Høringssvar - Ny barnehagelov
Gruppa har funnet mange positive vurderinger som kommer til uttrykt i høringsnotatet til ny
barnehagelov. Vi vil her spesielt trekke frem følgende.
•

Den nye loven skal styrke forutsetningene for at barnehagen skal gi barna omsorg
og et godt pedagogisk tilbud

•

Det er et overordnet mål for utvikling av barnehagesektoren
sikre høy kvalitet på barnehagetilbudet

•

Det refereres også til OECD som løfter fram noen faktorer som har vist seg å
kjennetegne en god barneomsorgspolitikk.(s 21).
Her finner gruppa mange gode faktorer.

at regelverket skal

Gruppa har nedenfor valgt å kommentere de paragrafene som er ny eller endret.
Lovens kapittel 1: Formål og innhold
§ 1 Innhold
Gruppa ser positivt på en utvidelse av innholdsparagrafen. Lovforslaget gir ganske
omfattende retningslinjer for barnehagens innhold. Gruppa synes alle områdene er viktige.

Lovens kapittel II: Barns og foreldres medvirkning

§ 3 Barns rett til medvirning.
Gruppa synes det er flott med et forslag om å lovfeste barns rett til medvirkning

§ 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg.
Gruppa støtter departementets forslag og vurdering om å fjerne detaljerte regler for
konstituering, funksjonstid avstemning og lignende i forskriftene.

Lovens kapittel III: Ansvar og myndighet.
§ 6 Godkjenningsplikt.
Gruppa synes det ar bra at departementet ønsker og stimulere til variasjon og mangfold i
omsorgstilbudet. Men synes også det er bra at loven skjerpes på dette området.

§ 7 Barnehageeiers ansvar.
Gruppa støtter departementets forslag om en klargjøring av barnehageeiers ansvar

§ log 8 Kommunens og fylkesmannens ansvar.
Rindal kommune synes det er viktig at det avklares tydelig hvem som har ansvar for å føre
tilsyn og veiledning med barnehagevirksomheten. Det er viktig at "utenforstående" kan titte
inn i virksomheten, stiller spørsmål og få orientering om hvordan barnehagene arbeider i
forhold til lovverk, kommunale planer og rammeplana. Ekstra positivt er det også barnehagen
kan fa tilbakemelding på det de har og skal gjennomføre.
Gruppa synes det er viktig at fylkesmannen har en klart definert oppgave i å føre tilsyn med al
kommunene utfører de oppgaver den er pålagt som barnehagemyndighet.

Lovens kapittel IV: Barnehagemyndighetenes

generelle oppgaver

§ 10 Godkjenning.
Gruppa støtter ikke departementets forslag om å fjerne krav til arealnorm, § 3: Barnehagens
utforming i dagens lov.
I ei barnegruppe kan det være stor spredning når det gjelder alder og behov hos det enkelte
barn. Barn i dag tilbringer mye tid i barnehage og da er det viktig med god plass til variert
leik og utfoldelse. Det er også ikke minst behov for rom til å stikke seg bort, mulighet for en
rolig stund. Gruppa tror at en flytende norm vil skape større forskjeller mellom kommunene.

§ 13 Prioritet ved opptak.
Gruppa støtter departementets forslag.

Lovens kapittel V.: Personalet
§ 18 Ledelse.
Rindal kommune støtter alternativ B i lovforslaget
Gruppa mener det er viktig at den som er daglig leder er tilstede i virksomheten. Nærkontakt
med foreldre, barn og personal er viktige faktorer om man skal drive utviklingsarbeid og være
en god personalleder.

§ 19 Barnehagens øvrige personalet.
Gruppa fra Rindal kommune slutter seg til alternativ A.
Det stilles store krav om hva en barnehage skal inneholde (Jf. § 2)
Gruppa ser det derfor som viktig at det i barnehagene er et stabilt og godt kvalifiserte
personalet . Gruppa støtter departementets vurdering om at ikke alle ansatte barnehagene
trenger å ha høyere utdanning.
Gruppa mener at det fortsatt må lovfestes ett fast normtall.
Departementet er i høringsnotatet opptatt av omsorgsaspektet og mener dette er en viktig
oppgave for barnehagene. Målet er at omsorgsarbeidet i barnehagen skal kjennetegnes av
nærhet, varme og innlevelse. Gruppa synes dette er gode vurderinger.
Som nevnt tidligere kan det i ei barnegruppe være både stor spredning i alder og behov barna
har. Å øke antallet barn pr. voksen vil ikke styrke kvaliteten og strider i mot mange av de
vurderingene departementet selv har gjort. Vi tror at det også vil skape større forskjeller rundt
om i kommunene. Hvordan økonomien er i den enkelte kommune tror vi vil fremskynde et
påtrykk om å ta inn flere barn pr. voksen

Gruppa støtter ikke punktet om å kunne gi varige dispensasjoner fra utdanningskravet. Dette
gjelder for både § 18 og 19.

For gruppa,
Randi Folden

