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Foreldreutvalget ved Disengrenda barnehage i Oslo har følgende synspunkter på utkastet til ny
barnehagelov:
Styrer /daglig ledelse
Vi støtter arbeidsgruppen om kvalitet sin anbefaling om at hver barnehage skal ha en styrer som har
den daglige pedagogiske ledelsen av virksomheten, herunder personalansvar, og at styreren skal ha
utdanning som førskolelærer. Vi ser at det kan være behov for å utvide utdanningskravet til også å
omfatte annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med tillegg av ett års (60 studiepoeng)
videreutdanning i barnehagepedagogikk. Vi støtter altså alternativ B) Videreføring av
utdanningskravet.
Barnehagens øvrige personale
Vi støtter kvalitetsarbeidsgruppens innstilling om at ideelt sett bør alle som arbeider i barnehage ha
formell kompetanse innen pedagogikk, estetiske fag eller andre områder som kan bidra til et godt
miljø for omsorg og læring. Et tilstrekkelig antall ansatte med relevant kompetanse er selve
bærebjelken i barnehagens kvalitet. Som foreldre ønsker vi å påpeke at vi overlater til barnehagen det
mest dyrebare vi har. Vi viser også til kritikken i OECD-rapporten om at Norge har betydelig lavere
andel av ansatte med pedagogisk utdanning i barnehagene enn land det er naturlig å sammenligne oss
med. Vi støtter en videreføring av normen for antall barn per førskolelærer, Alternativ A til ny § 19.
Veiledende norm for barns lekeareal
Vi mener det er viktig at den veiledende normen for barns lekeareal inne og for utearealet i
barnehagen som står i Rundskriv Q-0902 Lov om barnehager videreføres . Vi mener det er viktig at det
legges minimumskrav på dette området.
Prioritet ved opptak
Vi støtter forslaget om å videreføre at barn med nedsatt funksjonsevne skal ha rett til prioritet ved
opptak. Vi støtter likeledes at vilkåret om at disse barna må ha nytte av barnehageoppholdet fjernes, da
alle barn har nytte av dette. Vi støtter også forslaget om å innføre at barn som det er fattet vedtak om
etter barnevernloven skal ha rett til prioritet ved opptak.
Universell utforming
Vi mener at prinsippet om universell utforming allerede nå bør nedfelles i barnehageloven. Det tjener
ikke barn med nedsatt funksjonsevne å utsette dette. Universell utforming innebærer at utforming av
produkter, bygninger og uteområder som er i alminnelig bruk skal utformes på en slik måte at de kan
brukes av alle, uansett funksjonshemming, og skal kunne brukes på en likestilt måte så langt det mulig
uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler.

Kristen formålsparagraf
Departementet skriver at det hersker relativt stor ro og rimelig tilfredshet med dagens bestemmelse om
barnehagens formål. Dette mener vi ikke er korrekt. Det har vært mye medieomtale og debatt om
kristen formålsparagraf og KRL-faget den siste tiden. Vi mener at lovgiver må se på dette spørsmålet i
sammenheng med dommen i FNs menneskerettskomite om KRL-faget i grunnskolen. FN har funnet at
det foreligger brudd på artikkel 18 i FN-konvensjonen. Vi foreslår at det vurderes å erstatte kristen
formålsparagraf i barnehagene med innholdet i artikkel 29 i FNs barnekonvensjon. Av innholdet
nevner vi spesielt:
Målsetting om:
*
å utvikle respekt for barnets foreldre
*
å utvikle respekt for dets egen kulturelle identitet, språk og verdier
*
å utvikle respekt for de nasjonale verdier i det land barnet bor og for
landet hvor han eller hun måtte komme fra
*
å utvikle respekt for kulturer som er forskjellige fra hans eller hennes egen
*
å forberede barnet til et ansvarlig liv i et fritt samfunn i en ånd av forståelse, fred, toleranse,
likestilling mellom kjønnene og vennskap mellom alle folkeslag, etniske, nasjonale og religiøse
grupper og personer som tilhører urbefolkningen.
Foreldreråd og samarbeidsutvalg
Vi støtter forslaget om å videreføre bestemmelsen om at hver barnehage skal ha et foreldreråd og et
samarbeidsutvalg.
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HØRINGSNOTAT OM NY BARNEHAGELOV
HØRINGSUTTALELSE
FRA FORELDREUTVALGET

FOR GRUNNSKOLEN

(FUG)

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) skal ivareta interessene til foreldre med barn i grunnskolen.
FUGs mandat omfatter altså ikke barnehageforeldre. FUGs arbeidsutvalg har likevel vedtatt å sende en
kort høringsuttalelse om den nye barnehageloven vedrørende punktet om kompetansekrav til ansatte i
barnehagen.
FUG går inn for å opprettholde utdanningskravet til styrer og pedagogiske ledere i barnehagen
slik som det er formulert i dagens lovverk. Pedagogisk utdanning er nødvendig for å sikre kvaliteten i
barnehagene når det gjelder utvikling av barns kunnskap, ferdigheter og holdninger. Det er viktig at det
pedagogiske personalet i barnehagen har kompetanse på barnas sosiale- og psykomotoriske utvikling og
utvikling av kommunikasjon og språk.
Barnehagen er for mange en forberedelse til skolen, og mange barn har sin første lese- og
skriveopplæring i barnehagen. Da er det viktig at personalet har god pedagogisk kompetanse og kan
etablere gode overganger fra barnehage til skole. Det er viktig å stimulere barnas evner og anlegg også i
barnehagen og gi "tilpasset opplæring" allerede der.
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