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Med dette legger jeg ved høringsuttalelsen til lov om barnehager fra Unjårgga gielda /
Nesseby kommune.

Med hilsen

Berit Ranveig Nilssen
Rådgiver
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Høring  -  ny barnehagelov

e Utvidelse  av innholdsbestemmelsen;

Unjårgga gielda /Nesseby kommune mener det er en fordel at barnehageloven utvides. Denne
utvidelsen vil ivareta brukerne i barnehagen bedre enn nåværende lov.

Det er viktig å ha et godt samarbeid med Sametinget, for å sikre at alle barn i Norge blir gitt
anledning til å lære om samisk kultur. Av den grunn er det viktig at samisk kultur blir mer
synlig i rammeplan for barnehagen.

• Barns  rett  til medbestemmelse foreslås synliggjort i en egen bestemmelse;

Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens
virksomhet. Ved at dette punktet kommer inn i barnehageloven sikrer vi at barna far rett til å
uttale seg. Ved at man får en slik lovtekst viser man respekt for barna som er de egentlige
brukerne av barnehagetilbudet. Samtidig er det viktig at foreldrenes medbestemmelse er
nedfelt i loven, slik som det er foreslått.

• Dagens bestemmelse om rett til prioritet ved opptak foreslås noe utvidet;

Kommunen har ansvaret for at barn med rett til prioritet far plass i barnehagen.
Unjårgga gielda / Nesseby kommune mener det er positivt at denne bestemmelsen utvides. På
den måten kan en sikre at barn med særskilte behov får plass i barnehagen. Dette fordrer
samarbeid mellom de forskjellige etatene i kommunen.

• Bestemmelsen om barnehagens ledelse og det øvrige personalet;

- § 18 Ledelse:

Unjårgga gielda  / Nesseby  kommune foreslår  "Alternativ  B" som beste løsning.

For å drive pedagogisk ledelse i barnehagen må lederen ha førskolelærerutdanning.
Det er viktig å prioritere utdanning og kompetanse slik at de ansatte har best mulig
forutsetning til å gjøre en god jobb. Førskolelærerne har god kunnskap om barns utvikling og
læring, og disse kvalitetene er viktig for at barnehagen skal være den læringsarenaen som

Stortinget har forutsatt.
Det er spesielt viktig at barnehagene i samiske områder ledes av pedagogisk personale i og
med at de samiske barnehagene skal lære og styrke barnas samiske språk. Derfor bær de
voksne ha pedagogiske verktøy for å formidle videre det samiske språket, og personale med
førskolelærerutdannelse har bedre forutsetning til å lykkes i dette arbeidet.

- § 19 Barnehagens øvrige bemanning:

Unjårgga gielda/ Nesseby kommune foreslår "Alternativ B" som beste løsning.

Vi mener Alternativ B er beste løsning for å kunne drive forsvarlig pedagogisk virksomhet
etter rammeplanen. Man bør ikke ha for mange barn pr. førskolelærer. I tillegg bør en ha
tilstrekkelig med annet personale.
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Spesielt viktig er det å opprettholde bemanningsnormen i samiske barnehager hvor en del av
bemanningsressursen brukes til å styrke samisk språk og kultur. Språkarbeid generelt krever
mye ressurser, og for å kunne bevare det samiske språket er det viktig at bemanningsnormen
opprettholdes på dagens nivå.

• Barnehage -myndighetens generelle oppgaver;

Unjårga gielda / Nesseby kommune mener at arealnormen bør være som tidligere. Vi mener
det er uheldig at kommunene selv kan sette vilkår for godkjenning når det gjelder antall barn
pr. areal / ansatt. Kommuner med dårlig økonomi vil kunne fravike loven og ta inn flere barn
pr. ansatt på et mindre areal enn tidligere. Dette vil gå utover den pedagogiske virksomheten.

Man bør ha arealbestemmelser nedfelt i loven eller i forskriftene. Spesielt viktig er dette for
barnehagene i Nord-Norge der barna i lange kuldeperioder og i mørketida oppholder seg
mesteparten av dagen innendørs. På grunn av lang vinter i Nord-Norge er det viktig at barna
har plass til utfoldelse og utvikling innendørs.

I samiske områder er det viktig at barnehagen formidler samiske verdier og tradisjoner.
Samiske tradisjoner ivaretaes gjennom aktivitet som krever stor plass. Her kan nevnes
aktiviteter som krever stor plass; duodji, formidling av mattradisjoner, slakting,
leketradisjoner og liknende.


