FAU'ene v/ Rikshospitalet HF's barnehager

880
statsråd Laila Dåvøy
Barne- og familiedepartementet

Vi viser til høringsnotat datert 09.11.04 om utkast til ny barnehagelov . Som foresatte til dagens - og
kommende - barn i landets barnehager, ønsker vi å kommentere et par punkter.
Utdanningskrav til ledelse - Departementet mener (jff pkt. 11.2.5) at barnehagen må ha " en forsvarlig
pedagogisk og administrativ ledelse" og at dette skal lovfestes. Dette er vi enige i. Vi kan derimot ikke
støtte at det skal være opptil eier å vurdere hva som er en forsvarlig pedagogisk og administrativ
ledelse (alternativ A). En slik vurdering vil trolig snarere bli influert av eiers økonomiske situasjon enn
høye kvalitetskrav til barnehageledelsen . For kommunalt eide barnehager vil dessuten eier og
tilsynmyndighet bli samme organ (kommunen selv). I en tid med en anstrengt kommuneøkonomi er det
ikke gitt at kommunene vil foreta en streng nok kvalitetsvurdering av ledelsens pedagogiske og
administrative kompetanse. Derfor mener vi, i tråd med kvalitetsgruppens innstilling, at kravet om at
daglig leder skal ha utdanning som førskolelærer bor viderefares (alternativ B).
Barnehagens øvrige personale - Ifølge departementet er det ikke gitt at kravet om
førskolelærerutdanning for pedagogiske ledere videreføres, ei heller norm for pedagogisk bemanning
(pedagog pr antall barn). Å fjerne dette kravet vil øke sannsynligheten for at kvaliteten på det
pedagogiske tilbudet til barna blir skadelidende når eiers budsjett skal salderes. Vi kan heller ikke se
hvordan det å fjerne krav til utdanning og "pedagognormen" vil tjene departementets uttrykte
hovedformål med den nye bamehageloven , nemlig " å bidra til at barna far (...) et godt pedagogisk
tilbud " (jf høringsbrevet
, s. l). På denne bakgrunn støtter vi horingsnotatets hovedalternativ I viderefåre normen.
Arealnormen for barnehager - Departementet foreslår (under pkt. 9.1.5) å fjerne den veiledende
normen for barnas lekeareal inne og for størrelsen på utearealet. Begrunnelsen er at kommunene (i
egenskap av tilsynsmyndighet og evt. eier) vil "være nærmest til å foreta egnethetsvurderingen i
forhold til lokale forhold og behov". Også på dette punkt flykter vi for at dette i klartekst vil bety at
barnhageeiers finansielle situasjon og streben etter full barnehagedekning vil telle tyngre enn barnas
behov for armslag og fysisk utfoldelse. I en tid der ikke minst landets helse- og skolemyndigheter
uttrykker bekymring og iverksetter tiltak mot barns akende inaktivitet, konstaterer vi at forslaget til ny
barnehagelov går i stikk motsatt retning ved å åpne for mindre tumleplass for barna.
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