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Uttalelse om forslag til ny barnehagelov.
Med bakgrunn i drøflinger i møter for enhetsledere innen skole- og oppvekst i Nærøy
kommune, samt uttalelser fra enkelte samarbeidsutvalg og private barnehager, vil vi
avgi følgende uttalelse om departementets forslag til ny barnehagelov:
Forslaget til ny barnehagelov har som overordnet mål å sikre høy kvalitet på
barnehagetilbudet, samtidig som det skal legge til rette for mest mulig lokal utforming
av kvalitetskrav m.v. I betraktning av en vanskelig kommuneøkonomi, noe som synes å
være tilfelle for flertallet av kommunene i Norge, er vi skeptiske til at dette forslaget til
ny barnehagelov gir oss et regelverk som vil gjøre kommunene i stand til å ivareta de
overordnede målene om kvalitet og lokal utforming. Mangel på krav på enkelte
standarder i barnehagetilbudet vil gjøre loven svakere i forhold til opprettholdelse av et
høyt kvalitetsmessig tilbud i vanskelige økonomiske tider. Vi mener derfor at det er
nødvendig å videreføre enkelte av kvalitetskravene og minimumsnormene i
barnehageloven av 5. mai 1995. Til §§ 10, 18 og 19 har vi derfor følgende
kommentarer:
§ 10. Godkjenning.
Veiledende normer for barnes lekeareal inne (4 m2 netto pr. barn over 3 år, og om lag
1/3 mer pr. barn under 3 år), samt et uteareal som er 6 ganger så stort, slik det er
beskrevet i merknadene til nåværende lov, bør videreføres.
§ 18. Ledelse.
Leder/styrer i barnehagen må etter vår mening ha førskolelærerutdanning for å kunne
ivareta og utøve denne lederrollen. Vi går derfor inn for alternativ B i høringsnotatet,
men med unntak av følgende ordlyd i 2. avsnitt: "eller annen treårig pedagogisk
utdanning på høgskolenivå med tillegg av ett års (60 studiepoeng) videreutdanning i
barnehagepedagogikk".
§ 19. Barnehagens øvrige personale.
Rammeplan for barnehagene og § 2 i lovforslaget til ny barnehagelov gir barnehagene et
klart pedagogisk oppdrag som krever førskolelærerutdanning. Med bakgrunn i det som
er uttalt ovenfor mener vi at normer for pedagogtetthet må videreføres. Vi går derfor inn
for alternativ B i høringsnotatet.
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Kvalitetsutvikling og måloppnåelse i "den gode barnehagen" setter krav til barnehagene i
Norge. Mange av forslagene i høringsnotatet til ny barnehagelov er positive. Her kan nevnes
bl.a. § 3 om barns rett til medvirkning, § 13 som gir barn med vedtak etter lov om
barneverntjenester en lovfestet rett til prioritet ved opptak, samt en forenkling av hele loven.
Lokal frihet i utformingen av barnehagetilbudet er interessant, men hvor langt denne kan
tøyes uten at det går på bekostning av kvaliteten i tilbudet er vi mer usikre på. Det er en fare
for at det i større grad blir den enkelte kommunes økonomi som blir styrende for
barnehagetilbudet, og at den lokale friheten i utforminga åpner for at barnehagetilbudet blir
en ny salderingspost i kommunal budsjettsammenheng.
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