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Åpent brev til Barne- og familiedepartementeti forbindelsemed høringsrundepå ny barn agelov.

De viktigste årene i våre liv
"nye"
Ny barnehagelov er ute på høring. Foreldrerepresentantene ved
_ 3
barnehage i Oppegård kommune er ikke en av høringsinstansene. Vi håper likevel at
våre synspunkter blir hørt. Vi er dessuten overbevist om at de deles av de fleste
foreldre.
Utkastet til ny barnehagelov består av flere endringer. Hovedprinsippet synes klart:
Lovfestede rettigheter og regler fjernes, og overlates til kommunenes avgjørelse. Det
alene er betenkelig. Vi kjenner alle til kommunenes stramme økonomi. Med det som
bakteppe er det lett å se for seg at barnehagen blir salderingspost når budsjettet må i
havn. Mange politikere vil nok hevde at det ikke skal skje, men hvem vet hva som
skjer når budsjettet må i balanse?
Frem til nå har barnehagen vært skjermet med loven i hånd. Dette ønsker nå Barneog familiedepartementet å endre på, og altså overlate det til kommunenes
forgodtbefinnende.
Hvilke lovendringer er det så vi er skeptiske til?
1) Fjerning av arealkrav. Arealkravet har sørget for at antall barn pr. avdeling har
blitt begrenset. Hvis dette kravet fjernes vil mange kommuner falle for
fristelsen til å øke inntjeningen ved å ta inn flere barn. Og selv om man ønsker
full barnehagedekning er dette ikke måten å oppnå det på.
2) Fjerne kravet til maks antall barn pr. pedagogiskleder. En pedagogiskleder er
selve tryggheten vi som foreldre har til at barna våre får den oppfølging,
påvirkning og støtte som forventes. Men det er naturlig nok begrenset hvor
mange barn en pedagogiskleder klarer å håndtere på en faglig forsvarlig måte.
Nok en gang kan kommunene komme til å bruke bortfallet av dette kravet som
en måte til å spare penger.
3) Fjernet kravet om førskolelærerutdanning for styrer og pedagogisk leder.
Styrer og pedagogisk leder har sammen det pedagogiske ansvaret i
barnehagen. A fjerne kravet om denne utdanningen vil gradvis føre til et
dårligere tilbud og pedagogisk oppfølging. Og nok en gang vil dessverre
mange kommuner se på det som en mulighet til å spare penger.
Disse endringene er alene mer enn nok til at vi sier klart og tydelig NEI.
Noen av de viktigste holdningene og påvirkningene som er med på å forme oss til de
medmennesker vi er, får vi nettopp i barnehagen.
Ønsker vi virkelig å overlate de viktigste årene i våre liv til en stram
kommuneøkonomi?
Vi håper inderlig at Barne- og familiedepartementet, Regjeringen og Stortinget får så
tydelige signaler at de lar gjeldende lovformuleringer være urørt og at barna våre
fortsatt skal være beskyttet av Norges Lover.
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