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Her kommer vår uttalelse på noen av punktene i forslag til ny barnehagelov
Hilsen Jorunn Rolfsen

10.01.2005



UTTALELSE OM FORSLAG TIL NY BARNEHAGELOV FRA PERSONALE I
VORMSUND ANDELSBARNEHAGE:

ANTALL BARN PR VOKSEN/PEDAGOGISK LEDER:
Personalet mener det må være en nasjonal standard/krav til antall barn pr. pedagogisk leder.
Slik det er i dag er reglene presset til det ytterste og bortfall av nasjonale regler vil føre til en
forverring;

• Det vil bli forskjeller utover landet
• Skaper uforutsigbarhet/utrygghet
• Det vil bli flere barn pr. pedagogisk leder
• Fører til dårligere kvalitet
• Vil særlig ramme de svakeste barna med spesielle behov

BORTFALL AV STATLIGE KRAV TIL AREALNORMER:
Personalet mener vi må ha felles regler for areal. Slik det er i dag er reglene presset til det
ytterste og bortfall av nasjonale regler vil føre til en forverring:

• Flere barn på mindre plass vil gi en økende fare for konflikter
• Økende støy og uro
• Dårligere pedagogisk tilbud til alle
• Spesielt ille for barn med spesielle behov
• Vanskeligere å drive forebyggende arbeid
• Sikkerheten vil bli dårligere

KRAV OM FØRSKOLELÆRERUTDANNING:
Førskolelærere har en utdanning som passer best for arbeid i barnehage, både som styrer og
pedagogisk leder

BARN SKAL HA RETT TIL Å  BLI HØRT:
Fint at barna far en slik rett, men det krever at et er nok personale til stede med kunnskap om
hvordan innhente barns synspunkter. Krever også at barnehagene har gode nok
rammebetingelser (jmf Overstående) til å kunne ta barn og foreldre på alvor og tilpasse
tilbudet etter deres behov.

Personale er opprørt over forslagene til endringer i ny lov og mener at det vil rasere av det
som har blitt bygget opp i løpet av mange år. Dette vil føre til dårligere arbeidsmiljø og en
personalflukt fra barnehagene.


