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HØRINGSUTTALELSE  I FORBINDELSE  MED NY LOV OM BARNEHAGE.

Personalet i Seljedalen barnehage ønsker med dette å komme med følgende innspill til forslag
om ny lov om barnehager.

Det er med stor uro og bekymring vi nå leser og ser forslagene  til ny Lov  om barnehage. Vi er
redde for at den kvalitet og de tradisjonene som finnes i barnehager nå vil forringes og om
ikke ødelegges .  Vi tenker da på forslagene som omhandler bemanning og areal.

BEMANNING

• Vi krever at det i loven skal stå at styrer skal være førskolelærer
Styrer må være førskolelærer da den som leder, har det overordnete pedagogiske
ansvaret i barnehagen.

• Videre krever vi at det i loven skal stilles krav om at det skal være førskolelærere på
hver avdeling i barnehagen. Dette begrunnes ut i fra den kompetanse, erfaring og
utdanning førskolelærerne innehar.
En barnehage uten førskolelærere vil forringe og om ikke ødelegge barnehagekulturen
og den pedagogiske kvaliteten som finnes.
Førskolelærerne er viktigere enn noen gang i barnehagen. Dette gjelder ikke minst i
forhold til foreldreveiledning. Mer enn noen gang ønsker foreldre veiledning.
Også i forhold til barn med spesielle behov er det viktig med førskolelærere. Barn med
spesielle behov trenger pedagoger som i kraft av sin utdanning kan fange opp
vanskene, som vet hvordan de best kan hjelpe barna. Førskolelærerne har gjennom sin
utdanning og erfaring metodikken og pedagogikken som skal til for å gi et godt
pedagogisk tilbud til barna.

• Loven bør sikre at pedagogtettheten økes

AREALNORMEN

• Loven må sikre at nåværende arealnorm opprettholdes. Barnehagen har allerede nådd
grensen av det som er forsvarlig i forhold antall barn per voksen. En reduksjon i
arealnormen vil si at barnehagen ikke kan oppfylle kravet om å være et pedagogisk
tilrettelagt tilbud. Økningen vil gå utover sikkerhet, kvalitet, læring og omsorg.
Barnehagen skal ikke være et oppbevaringssted.

Lovforslaget må ikke lages så vagt at
kommunene/barnehageeierne
kan utnytte/ omgå loven.


