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Høringsuttalelse vedrørende forslag til ny barnehagelov (ref nr 200404169)
Vi viser til Barne- og familiedepartementets forslag til ny barnehagelov som ble sendt på
høring 9. november 2004. Foreldre til barn i barnehager er ikke oppført blant
høringsinstansene. Barne- og familieministeren har imidlertid senere uttalt at alle som ønsker
det inviteres til å si sin mening om saken. På vegne av foreldrene i vår barnehage sender vi
inn følgende kommentarer til forslaget til ny barnehagelov.
Foreldre som velger barnehage som et alternativ for sine barn forventer og krever kvalitet i
barnehagetilbudet. Kvalitet for barn i barnehage er bl.a. god omsorg, sikkerhet og trygghet,
et godt pedagogisk tilbud og en god pedagogisk oppfølging, godt inne- og utemiljø med
tilstrekkelig stort lekeareal for barna å bevege seg på. Kompetanse hos personalet og
forholdet mellom antall barn og voksne er blant de viktigste faktorene for å sikre kvalitet i
barnehagen. For å kunne sikre god kvalitet i barnehagen må det derfor foreligge krav til bl.a.
bemanning og kompetanse hos personalet, men også krav til inne- og uteareal.
Vi er sterkt kritiske til at Barne- og familiedepartementet nå foreslår, som et alternativ blant
flere, at det ikke skal stilles noen sentrale krav til kompetanse, bemanning eller inne- og
uteareal i barnehagene. Det betyr at det i praksis vil bli fritt fram for barnehageeierne å selv
bestemme hvor mange barn det skal være i barnehagen og hvordan bemanningen skal
være. Det blir ingen øvre grense for hvor mange barn det kan være per voksen. Vi frykter at
kommuner som sliter med en hardt anstrengt økonomi og for dårlig barnehagedekning vil
kunne misbruke et regelverk som er så lite bindende. Et regelverk som åpner opp for bl.a.
flere barn per voksen, vil erfaringsmessig føre til at man bemanner ned til et kritisk punkt.
Dette er uheldig, først og fremst for barna, men også for de voksne i barnehagen.
Vi foreldre krever snarere flere voksne i barnehagen, ikke færre, bl.a. fordi at:
- Ved færre voksne blir barnehagen som organisasjon mer sårbar for plutselige
forandringer som f.eks. sykdom blant personalet.
- Samspill med et større antall voksne gir overskudd! Det smitter over på barna når
synergien mellom de voksne er god. Barna stimuleres også av å etablere relasjoner
til flere voksne.
- Flere barn per voksne kan bety mer slitne voksne, med mindre tid og overskudd til lek
og moro, den gode samtale med barnet og generelt kvalitativt samvær med barnet.
- Færre voksne i barnegruppa betyr færre fang å sitte på.
- Mulighet for aktiviteter i form av turer, oppdeling av gruppa i mindre enheter etc.
forsvinner når det blir få voksne.
- Støynivået i barnegruppa vil muligens øke når det blir færre voksne per barnegruppe,
fordi det blir mindre tid igjen til å snakke ordentlig med det enkelte barn når
situasjoner oppstår.

Færre voksne per barnegruppe reduserer det enkelte barns muligheter og behov for
å bli sett som en individuell person, og ikke som en del av en gruppe. Dette er
alvorlig, fordi det vil redusere det enkelte barns mulighet for personlig utvikling ut fra
egne behov og forutsetninger. Det hjelper ikke å si at dette primært er foreldrenes
ansvar. Barn er mange av døgnets våkne timer i barnehage, og man trenger å få
tilbakemelding fra andre miljøer enn sin nærmeste familie, både for utvikling av
selvtillit, kunnskap og kompetanse på ulike felt.
Det er med stor forundring vi konstaterer at regjeringen overveier et alternativ til ny
barnehagelov som åpner opp for at dagens krav til bemanning, kompetanse hos personalet
og krav til inne- og uteareal i de norske barnehagene tas bort. Å fjerne slike krav innebærer
at regjeringen også fjerner noen av verktøyene for kvalitetssikring av barnehagene og dets
virksomhet. Dette samtidig som kvalitet og kvalitetssikring er blitt et honnørord innen andre
samfunnssektorer. Vi spør oss hvordan det kommer seg at regjeringen ønsker å sikre kvalitet
gjennom reformer innen andre sektorer i samfunnet, når den samtidig legger frem et forslag
som innebærer en rasering av kvalitetssikringen innen barnehagene.
Blir dette forslaget vedtatt kan det i realiteten bety flere barn per voksen, færre utdannede
førskolelærere i barnehagen og mindre plass for barna å bevege seg på. Resultatet blir med
andre ord et dårligere tilbud til barn og foreldre, og en dårligere arbeidsplass for de som
arbeider der.
Som foreldre kan vi ikke akseptere en slik nedbygging av kvaliteten i barnehagene. Barneog familieministeren bør isteden arbeide for å forbedre og utvikle virksomheten, og for å sikre
og styrke kvaliteten i barnehagene for eksempel gjennom økte krav til barnehageeierne om
bemanning, kompetanse og godt inne- og utemiljø. I høringsnotatet uttaler Barne- og
familiedepartementet bl.a. at det er "nødvendig å stille særskilte krav til utforming av
barnehageloven slik at den inneholder mekanismer som sikrer et best mulig tilbud for barna
og er til beste for barna /.../." Hvilke mekanismer mener ministeren og departementet skal
ivareta krav til kvaliteten i barnehagetilbudet? Vi ber Barne- og familieministeren om å legge
frem et forslag til barnehagelov som innebærer en kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i
norske barnehager, og som stiller krav til barnehageeierne når det gjelder bl.a. bemanning,
kompetanse og inne- og utemiljø.
Vi vil i denne sammenheng også be Barne- og familieministeren om å opprette et nasjonalt
organ for saker som angår samarbeidet mellom hjem og barnehage på lik linje med
Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG). På den måten vil barn og foreldres rett til innflytelse
og samvirke styrkes.
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