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Merknader  fra FAU  i Strømmen barnehage til
høringsnotat om forslag til ny barnehagelov

Kapittel I  Barnehagens formål og innhold
Inne- og utearealer
Dagens §3 er ikke med i forslaget til ny barnehagelov. Det nye lovforslaget har derfor
ikke noe spesifikt krav til at barnehagen skal ha egnet uteområde. Det viktigste må være
at barnehagen har tilgang på et bra uteområde, ikke at de har et eget. Men det må være et
krav at de faktisk har en slik tilgang.

Vi som foreldre mener at uteområdet er en viktig del av barnehagen og at det bør være
stort nok i areal og gi varierte motoriske utfordringer.

Kapittel II Barn og foreldres medvirkning
Barns rett til medvirkning §3
Vi er enige i at barns medvirkning er viktig og støtter at denne paragrafen har kommet
med i lovforslaget.

Foreldrene har ansvaret for sine barn. Samarbeidsutvalget bør derfor gis større innflytelse
over barnehagens tilbud enn SU er tillagt i dag.

Foreldres mulighet til å stille krav til barnehagen
FAU opplever et behov for at det i loven eller i forskrift til loven fremkommer noe om
hvilke krav foreldrene kan stille til barnehagen og konsekvenser av at det kravene ikke
innfris, eks tilbakeholdelse av betaling. Begrunnelsen for dette er at det i dag fremstår
som utydelig hva foreldrene faktisk kan kreve. Ved å tydeliggjøre dette vil foreldrene i
større grad kunne følge opp barnehagen og dermed kunne øke kvaliteten på det tilbudet
som gis.

Kapittel  III Ansvar  og myndighet
Tilstrekkelig antall barnehageplasser i §8
Det er svært positivt at kommunen har plikt til å stille med tilstrekkelig antall
barnehageplasser. Det er imidlertid viktig at kvaliteten på plassene som tilbys er av så
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god kvalitet at foreldre ønsker å søke barnet sitt til barnehagen og at foreldrene føler seg
trygge på at tilbudet som barna får er godt nok.

Kapittel V Personalet
Utdanningskrav til daglig leder i §18
Vi ønsker at kravet om at daglig leder skal ha pedagogisk utdanning opprettholdes.

Utdanningskrav til øvrige personale
Arbeidsgruppen viser til at et tilstrekkelig  antall ansatte  med relevant kompetanse er selve
bærebjelken i barnehagens kvalitet. Dette understreker hvor stor betydning kravet til
utdanning har. Vi foreldre ønsker en barnehage som har god kvalitet og struktur.

Pedagogtetthet
Vi vil at det skal være et tallfestet krav til pedagogtetthet i barnehagen. Av erfaring, fra
blant annet grunnskolen, ser vi at kommunene skviser alt som ikke er lovpålagt. Vi
frykter derfor at et lovforslag uten et slikt eksakt krav, enten i loven eller i forskrift, vil
utnyttes av kommunene. Pedagogtettheten slik den er i dag er knapp nok. Vi foreldre
ønsker en barnehage som gir trygge og stabile oppvekstmiljøer for våre barn med god
voksenkontakt.

Etter reformen i grunnskolen der det stilles større krav til barna allerede fra første skoleår, bør
dette føre til at pedagogtettheten i barnehagen økes slik at barna er enda bedre forberedt til
skolestart.

Med hilsen
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