
FORSLAG TIL NY BARNEHAGELOV `33opo
lI ltt b2?t

HØRINGSUTKAST FRA BARNEHAGESTYRERE OG FORSKOLELÆRERE  I

JEVNAKER KOMMUNE

I Jevnaker kommune reagerer vi sterkt på to forslag: Zppf pC G9

At krav om førskoleutdanning hos barnehagestyrer og avdelingsleder,  samt dagens  krav_15 6

om pedagogtetthet, tas bort.

At dagens arealbestemmelse tas bort

For 2-3 år tilbake gikk Barne- og familiedepartementet ut med en bestilling til barnehagene

om å lage et opplegg som skulle sikre kvalitet i barnehagene.  I Jevnaker kommune tok

barnehagestyrere dette på strak arm.  De satte i gang med et prosjekt som fikk navnet: "JEG

HAR IKKE TID TIL Å VENTE ".  Prosjektet går ut på at de barna som går i barnehagen, de

er her akkurat nå, og de kan ikke vente 1, 2, 3 år på at barnehagen får bedre økonomi, flere

vikarer,  bedre utstyr osv. Målet er at barna skal være godt rustet på sin vei fra barnehage til

skole .  Derfor bestemte styrerene at både førskolelærere og assistenter skulle få bedre

kompetanse med å ta videreutdanning.  Et kompetent personale ville komme både barn og

foreldre til gode. Både førskolelærere,  styrere og assistenter gikk ut av sine respektive

utdannelser med de aller beste resultater.  Faktisk imponerte de lærerene med sine kunnskaper

og engasjement. For prosjektet  "JEG HAR IKKE TID TIL Å VENTE",  fikk vi også

Østlandske lærerstevnes pedagogiske pris for 2003 .  Prosjektet er etter hvert blitt etterspurt i

østlandsområdet, og vi reiser rundt og holder foredrag.

Spørsmålet vårt til Laila Dåvøy blir da: Hvem skal sette i gang slike prosjekter når kravet om

pedagoger i barnehagen tas bort? Har vi jobbet forgjeves med prosjektet "JEG HAR IKKE

TID TIL Å VENTE"? Forslaget til Dåvøy i ny barnehagelov føles som en hån mot det

arbeidet vi har lagt ned i dette prosjektet. En ting til. Hvem skal vurdere om et barn for

eksempel må utredes for ADHD, trenger trening av fysioterapeut, logoped og lignende, hvis

pedagogene forsvinner fra barnehagene. De er tross alt utdannet for å ta seg av det. Ved

nyansettelser er vi også redd for at kommunene vil velge et billigere alternativ enn

førskolelærer som avdelings leder. Hvem vil i fremtiden velge en utdannelse som

førskolelærer, hvis det ikke finnes jobber?



Et annet spørsmål til Dåvøy er: Når areal normen fjernes, hvor mange barn skal da "puttes"

inn på avdelingene? Med kommunenes dårlige økonomi, og kravet om full barnehage dekning

innen 2005, så kan man tenke seg hva resultatet blir. Full barnehagedekning uten å bygge ut,

eller bygge en eneste ny barnehage. Hva da med kvaliteten? Blir barnehagene i fremtiden en

oppbevaringsplass? Hvordan har Dåvøy tenkt at barnehagene skal bli en del av

utdanningssystemet uten pedagoger? For oss som jobber i barnehagene ser det ut som om vi

skal gå bakover i tid, og ikke fremover.

Jevnaker kommune hadde kommunestyremøte førjul. Det så det lenge ut til at rådmannens

forslag skulle gå igjennom. Forslaget gikk ut på mest mulig bestemmelse for den enkelte

kommune. Men så dukket et forslag opp, der det presiseres at minstenormer opprettholdes for

å sikre kvalitet i barnehagene. I forslaget  sies  det også at er viktig at daglig leder skal ha

førskoleutdanning. Videre går man også inn for å fremme krav om en førskolelærer per 10 -

14 barn. Ved avstemningen ble forslaget vedtatt.

Forskolelærere og barnehagestyrere i Jevnaker kommune håper at flere kommuner følger

etter ,  og vedtar det samme!!

På vegne av barnehagestyrere og førskolelærere i Jevnaker

Unni Sørvang
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Pedagogisk leder/ førskolelærer


