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Barnehageavdelingen ved Ullevål Universitetssykehus har følgende merknader til lovutkast til
ny barnehagelov:

§ 1. Formål: Ingen merknader

§ 2. Barnehagens innhold: Vi ønsker å styrke barnehagenes pedagogiske mandat og vil at
begrepet "pedagogisk tilrettelagt virksomhet" erstattes med "pedagogisk virksomhet". Dette
vil også være i større overensstemmelse med hovedformålet med barnehageloven jfr. Avsnitt
2 "Høringsnotat om ny barnehage lov" fra BFD. For øvrig gir arbeidsgruppens forslag en
god utdyping av dette. Vi ønsker å understreke at dette krever ansatte med pedagogisk

utdanning!

§3. Barns rett til medvirkning: Ingen merknader

§4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg: Ingen merknader.

§5. Felles samarbeidsutvalg for barnehage og skole: Ingen merknader

§6. Godkjenningsplikt: Vi støtter dette forslaget.

§7 Barnehageeiers ansvar: Vi støtter forslaget, men mener at barnehagens vedtekter også må
forelegges ved godkjenning.

§8 Kommunens ansvar: Det er viktig å tydeliggjøre kommunens ansvar som
barnehagemyndighet. Derfor bør ikke dagens barnehagelov første ledd fjernes: "Kommunen
har ansvar for og utbygging av drift av barnehager.

§9. Fylkeskommunens ansvar: Ingen kommentarer

C 2
ULLEVÅL
universitetssykehus

Ullevål universitetssykehus HF
0407 OSLO  Besøksadr.: Kirkeveien 166 Tlf: 23 01 67  11 Faks: 22 11 82 08

postmottak@uus.no Bankgiro: 1644 06 05897  Foretaksnr.: 983 971 784 www.ulleval.no HELSE • • • ØST



§10. Godkjenning: Vi ser det som svært viktig at det er en nasjonal norm som ligger til grunn
for kommunens vilkår for godkjenning. Normen må gjelde ant. barn pr. gruppe, bemanning
og areal. Arealnorm som står omtalt i merknader til nåværende barnehagelov må videreføres.
Dette for å sikre en minimumskvalitet i barnehagetilbudet.

§ 11. Familiebarnehager:  Ingen  merknader

§ 12. Samordnet opptaksprosess i kommunen: Som barnehageavdeling i et statlig foretak og
med egne opptak og opptakskriterier, som skiller seg ut fra de kommunen har, ser vi det som
usannsynlig at Oslo kommune v/ de ulike bydelene kan administrere dette. Lovforslaget ser

derfor ut til å være teoretisk forankret. Å samordne opptak vil ikke kunne imøtekomme våre
brukeres ønsker og behov, ei heller bidra til at brukerne har tilgang til et mangfoldig og
egenartet tilbud.. (For UUS sin del har vi barn fra hele Oslo komm. + omliggende
kommuner som Asker, Skedsmo, Frogn etc.)

Vi ser at denne problemstillingen evt. kan drøftes når det eksisterer et barnehagetilbud til aue
som ønsker det.

§ 13. Prioritet ved opptak: Ingen merknader

514. Offentlig tilskudd til private barnehager: Det må defineres hvem denne § gjelder for.
Som statlig drevet barnehage opplever vi til stadighet å bli sett på som private barnehager,
med unntak av økonomiske bevilgninger. Eks. Vi får ikke statstilskudd som de private.
Vi har heller ikke de samme rettighetene som kommunale barnehager når det gjelder
økonomiske bevilgninger. Eksempel: Refusjon av søskenmoderasjon og refusjon av midler til
redusert oppholdsbetaling. Vi ønsker derfor følgende overskrift til § 14: Offentlig tilskudd til
private og statlig eide barnehager.

15. Foreldrebetaling: Ingen merknader

516. Tilsyn og veiledning: Kommunen må også føre tilsyn når det gjelder faglig innhold.
Dette bør spesifiseres i målformuleringen.

5 17. Barnehagemyndighetens rett til  innsyn: Ingen  merknader

5 18. Ledelse: Vi støtter alternativ B. Og understreker viktigheten av at barnehagen skal eldes
av en styrer med utdanning som førskolelærer.

§ 19. Barnehagens øvrige bemanning: Vi støtter alternativ B. Vi vektlegger viktigheten av at
det er dagens norm på 9 barn u/ 3 år pr. førsk.lærer og 18 barn o/ 3 år pr. førsk.lærer som
må videreføres.

§ 20. Politiattest: Ingen merknader

Med vennlig hilsen
Gry M.  Lutro (sign)
Avd.sjef.
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