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Ny barnahgelov
lelse fra Norsk  Studentunion

Norsk Studentunion (NSU) er en partipolitisk uavhengig organisasjon som ivaretar
studentenes rettigheter i Norge. Om lag 85000 studenter ved universiteter og vitenskapelige
høyskoler er tilknyttet NSU. I underkant av 20% av studentmassen har barn og landets
samskipnader gir tilbud til ca 2650 barn av studenter.

Kristen formålsparagraf.
Norsk studentunion ønsker å erstatte den kristne formålsparagrafen foreslått i ny lov om
barnehager med artikkel 29 i FNs konvensjon for barnets rettigheter

"Artikkel 29
1. Partene er enige om at barnets utdanning skal ta sikte på:
a) å utvikle barnets personlighet, talenter  og psykiske og fysiske
evner så langt det er mulig,
b) å utvikle  respekt for  menneskerettighetene og de grunnleggende
friheter og for prinsippene nedfelt i De forente
nasjoners pakt,
c) å utvikle  respekt for  barnets  foreldre,  dets egen kulturelle
identitet ,  språk og verdier , for de  nasjonale verdier i det land
barnet bor,  landet hvor han eller hun eventuelt  kommer fra og
for kulturer  som er  forskjellige fra barnets  egen kultur,
d) å forberede  barnet til et ansvarlig liv i et  fritt samfunn i en ånd
av forståelse, fred,  toleranse ,  likestilling mellom kjønnene og
vennskap mellom  alle folkeslag , etniske, nasjonale og religiøse
grupper  og personer som tilhører  urbefolkningen,

e) å fremme respekten for det naturlige miljø.

1. Ingen del av denne artikkel eller artikkel  28 skal fortolkes slik at
det gripes inn i personers og organisasjoners  frihet til  å opprette og
lede utdanningsinstitusjoner , underforutsetning  av at prinsippene
fastsatt  i nr. 1 i denne artikkel overholdes ,  og at den undervisningen
som blir gitt i slike institusjoner er i samsvar med de minimumskrav
vedkommende stat eventuelt  har fastsatt. "

Finansiering gjennom kommunenes rammebevilgning.
Kommunene har vist seg svært kreative når det gjelder å finne løsninger der samskipnadenes
barnehager ikke blir økonomisk likeverdig behandlet med kommunens egne bamehager.Det
er derfor etter Norsk studentunions mening en forutsetning for å bevare den økonomiske
trygghet og forutsigbarhet, at det statlige driftstilskuddet til barnehagene ikke legges inn i
kommunenes rammebevilgninger, men videreføres som et øremerket statlig tilskudd.

Kommunenes ansvar for tilbudet.
Loven viderefører den gamle bestemmelsen om å sikre tilstrekkelig antall barnehageplasser i
kommunen. Tilstrekkelig antall plasser er et relativt begrep og er overlatt til kommunene å
definere. Når plikten til å sørge for tilstrekkelig antall plasser ikke samtidig gir det enkelte
barn en rett til plass og det heller ikke er foreslått sanksjonsformer overfor de kommuner som
ikke sørger for tilstrekkelig antall, er Norsk studentunion i tvil om lovbestemmelsen vil ha
ønsket effekt. Denne bestemmelsen har vært gjeldende ca et års tid uten at barnehagekøene er
borte. Norsk studentunion mener at det er viktigere å sørge for at alle som ønsker det far plass
framfor at de som er så heldige å få plass skal fa redusert pris.
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Arealkrav.
Der er i lovforslaget ikke tatt med noe krav til størrelse på leke- og oppholdsarealene i
barnehagen. Studentsamskipnadene er bekymret for konsekvensene av å fjerne denne normen.
Dagens norm, slik den blir praktisert gir etter studentsamskipnadenes mening tilstrekkelig
fleksibilitet til å ivareta lokale løsninger og spesielle forhold. En norm er slik vi oppfatter det
veiledende og en anbefaling som legger visse føringer, men som kan fravikes dersom lokale
forhold tillater det. Vi er altså ikke tilhengere av lov- eller forskriftshjemlede absolutte
størrelser for leke og oppholdsareal. Ved å gi eier ansvar for utformingen og
godkjenningsmyndigheten myndighet til å vurdere ut fra normen vil det være brukerne som
avgjør om en barnhage er attraktiv eller ikke i sin søkerprosess.

Bemanningskrav.
§18 Ledelse
vi ønsker alternativ A

§19  Barnehagens øvrige personale
vi ønsker alternativ C
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