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«HØRING-

BARNEBAGELOV

HØRING - FORSLAG TIL NY BARNEHAGELOV.

Utvalg for helse og oppvekst i Halsa kommune gjorde følgende vedtak i mote

den06.12.04
i sak 61/04:
"Det sammenfattes en uttale av oppvekst- og kultursjefen. Uttalen sendes
medlemmene i utvalget til godkjenning før videresending til Barne- og
familiedepartementet. "
I dette møtet var Anne Ma Grendal fra Utdanningsforbundet i Halsa og Eli
Norunn Fumes Fjærli fra Fagforbundet i Halsa og orienterte om sine
synspunkter på høringsnotatet.
Deres synspunkter gikk i hovedsak ut på å beholde dagens kompetansekrav,
dagens norm for arealkrav til barnehager og dagens norm for antall pedagoger
pr. barn.
Halsa kommune sin uttale til høringsnotatet blir slik:
"Det er viktig at staten også i framtida sikrer god finansiering av barnehagene.
Selv om tilskudd blir lagt i rammen til kommunene, må enfinne fram til
løsninger som gjør at barnehagene kan sikres en akseptabel standard.
Det er viktig at det blir en balanse mellom det ansvar kommunene får og de
muligheter og det spillrom en har som barnehageeier til vurdere den totale
barnehagedrifta.
Når det gjelder enkelte paragrafer har en følgende uttale. -

§ 18 ledelse- i utkast til ny lov: Alternativ B er a foretrekke.
§19- barnehagens øvrige personale i utkast til ny lov: Alternativ C er å
foretrekke.
Når det gjelder § 2 og 10 i utkast til ny lov er lovteksten ok. "

