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Underskriftskampanje mot "Forslag til ny barnehagelov"
Viser til Forslag til NY barnehagelov som ble sendt på høring fra Barne- og familiedepartementet
(BFD) den 9. november 2004 med høringsfrist til 10. januar 2005.

Vi mener at forslaget til ny barnehagelov vil innebære at kommunene står fritt når det gjelder
organisering av barnehagene, samt at en rekke viktige minimumskrav fjernes. Dette
inkluderer blant annet dagens krav til:

•

Førskoleutdanning for styrer og pedagogisk leder

•
•

Maksimum antall barn per førskolelærer, samt barn per avdeling
Krav til barnas leke- og oppholdsareal

Foreldrene
vedtas.

i Hammaren barnehage mener at " Forslag til ny barnehagelov " ikke bør

Dette mener vi fordi:

Det pedagogiske innhold vil bli dårligere
Ved å stille lavere krav til antall førskolelærere per barn, viser BFD at de nedprioriterer det
pedagogiske innhold i barnehagens hverdag. Forslaget er en undergraving av førskolelærer
utdanningen, noe som kan gi uheldige konsekvenser på både kort og lang sikt for våre barn.
Kommuneøkonomien kutter kvaliteten
En fjerning av kvalitetskrav vil åpne for at barnehagenes organisering blir avhengig av den
enkelte kommunenes prioriteringer. Kommuner med dårlig økonomi, har bevist at de ikke har
betenkeligheter med å foreta kutt som går ut over de svakeste i samfunnet.
Det går ut over barna.

Færre førskolelærere per barn, mindre leke- og oppholdsareal og flere barn i hver barnehage
er momenter som klart går utover barnas beste. BFD sitt forslag om å fjerne kravet til at
utendørs lekeområder må ligge i nærheten av barnehagen, vil dessuten føre til at barna far
mindre tid til utendørs lek.

Med barnas beste i tankene, mener vi som foreldre at det er viktig å markere at vi er uenig i
lovforslaget. Vi har startet en underskriftskampanje mot forslaget til ny barnehagelov.
Vedlagt er underskriftslister fra foreldrene i vår barnehage.

Vi ønsker med dette brevet å markere vår uenighet om forslaget og vi anmoder på det
sterkeste at Barnehageloven ikke vedtas slik den foreligger i høringen.

På vegne av Foreldre utvalget i Hammaren barnehage,

Sigbjørn Birkenes

Vedlegg: 4 sider med foreldre underskrifter

