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Måseide barnehage
v/Foreldrerepresentantane i Samarbeidsutvalet
v/Alle tilsette

Sula kommune
Kultur- og oppvekstsektoren
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HØYRINGSUTTALE  vedr .  ny barnehagelov

Foreldrerepresentantane og dei tilsette ved Måseide barnehage ønskjer å skrive ein felles uttale til
høyringsutkastet om ny barnehagelov. Vi har valt å skrive nokre kommentarar generelt som gjeld
følgjande nye paragrafar:

§ 2 Innhold
§ 6 Godkjenningsplikt
§ 10 Godkjenning
§ 13 Prioritet ved opptak
§ 18 Ledelse
§ 19 Barnehagens øvrige personale

o Innhaldet må stå i forhold til dei rammene og personalressursane vi har. Ein kan ikkje
krevj e auka kvalitet når ein samtidig vedtek at standarden skal ned (fleire barn pr. avdeling,
mindre vaksentettleik og tilsette utan førskolelærarutdanning).

o Det er skissert i lova at barnehagen skal vere ei  pedagogisk verksemd . Det inneber at
innhaldet må leggast til rette utifrå barna sin alder og funksjonsnivå. Dette krev m.a. nok
tilsette og pedagogisk personale, etter standarden vi har pr. i dag.

o Dagens krav blir bare større og større i høve: skriftleg pedagogisk arbeid (tilrettelegging,
planlegging, tiltak m.m.), samarbeid med foreldra, kartlegging av barn, krav om
dokumentasjon, oppfølging av barn med spesielle behov, samarbeid med andre instansar
(PPT, RPPT, Bamehabilitering, barnevern) som krev ekstra tid og ressursar. Dette krev m.a.
utdanna personale (barnepleiarar, barne- og ungdomsarbeidarar og førskulelærarar) som har
god kjennskap til barns utvikling, og som kan sette i verk rett tiltak og følgje opp det som
samarbeidspartnarane også krev av oss.
Med fleire barn på avdelingane strekk ikkje dei tilsette til i den jobben dei skal gjere. Det blir
mindre tid til kvart einskild barn, og dei klarer ikkje å følgje opp intensjonen i barnehagelova.
§ 2 må derfor stå i forhold til den nye § 19.

o Vi vil at den gamle § 17 skal bestå. I ny lov § 19 kan alternativ A godtakast, men det er
viktig at dispensasjon skal vere midlartidig (som før).
Forskriftene til alternativ A må stå som før.
Dagens pedagogtettleik skal stå som før.



o § 13 gjeld barn som har prioritet ved opptak. Vi ser i enkelte høve at sterkt funksjonshemma
barn ikkje alltid har nytte av barnehagetilbodet, fordi dei medisinske behova tek det meste av
barnehagekvardagen deira. Vi ønskj er derfor at setninga i tidlegare § 9 bør stå som før:
"...dersom barnet etter sakkunnig uttale er funnet å ha nytte av tilbodet..."

o Når det gjeld § 18 kan alternativ B vurderast. Men det skal ikkje vere tvil om at det er ein
styrar med førskolelærarutdanning som skal vere dagleg leiar.

o § 10 vedr. godkjenning har ein diffus lovtekst, med store mulegheiter for tolking. Leike- og
opphaldsarealet må stå som før.

o Vi veit at kommuneøkonomien er pressa og vi veit at kommunane gjer alt for å spare pengar.
Dersom lovteksten blir uklar kan politikarane med lova i handa bestemme kva som skal
gjelde - med det resultat at det blir satt i verk tiltak som går på kostnad av kvalitet :
fleire barn på kvar avdeling, færre tilsette og færre tilsette utan krav om
førskulelærarutdanning.

o Vi vil ha ein tydeleg lov med lite rom for tolking. Det inneber at "romslege" og
diffuse ord  må unngåast . Event  må der stå kva ein legg i desse orda.

o Fleire av paragrafane inneheld mange slike ord som vi meinar gir rom for tolking.
Kven skal vurdere dette ? :

- "egnethet"
- "hensiktsmessig"
- "midlertidig"
- "tilstrekkelig"

o Vi meinar  at den enkelte barnehage  kan fa større myndigheit til å vurdere dette utifrå sine
ressursar og rammefaktorar som til einkvar tid er gjeldande. Styrarane i barnehagane, i
samråd med  dei tilsette og tilsynsmyndigheitene , skal vere dei som bestemmer om
barnehagane har høve til å ta inn ekstra barn og/eller tilsette andre personar med "tilsvarande"
utdanning. På denne måten kan inntektene aukast samtidig som kvaliteten blir ivareteken.

På vegne av  alle tilsette  og foreldrerepresentantane i SU
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Vedlegg nr. 1.

UTTALE OM  NY BARNEHAGELOV FRÅ SAMARBEIDSUTVALET VED
SUNDE BARNEHAGE . 000o /os 0/a

s• Samarbeidsutvalet ved Sunde barnehage meiner at dei nye momenta som kjem fram i
fylgjande paragrafar i forslaget til ny barnehagelov er positive for utviklinga av gode
barnehagar, og bør komme med i den nye lova:

• § 3 om barna sin rett til medverkning i barnehagen,

• § 12 om samordna barnehageopptak i kommunen,

§ 13 om prioritet ved opptak,  der både barn med nedsett funksjonsevne og barn som det er
fatta vedtak om etter lov om barnevernstenester får rett til prioritet ved opptak.
Det er positivt at definisjonen  "barn med funksjonshemming"  i noverande barnehagelov blir
utvida til "barn med nedsett funksjonsevne." Med ordlyden "Det skal foretas en sakkyndig
vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne "  trur vi at barn med t.d.
generelt forseinka utvikling, atferdsproblem og likn. blir sikra prioritet ved opptak.

Samarbeidsutvalet ved Sunde barnehage er uenige i framlegget til Kapittel 5 om personalet i
barnehagen. SU meiner det er  førskulelærar  som har den beste fagutdanninga til å arbeide
med barn i førskulealder, og til å leie ein barnehage.

• SU meiner  § 18 alternativ B er best, men andre setninga må vere slik:
"Barnehagen skal ha en daglig leder som har utdanning som førskolelærer. "

• SU meiner  §  19 alternativ A er best, men  tredje setninga,  "Likeverdig med
førskolelærerutdanning  er annen treårig  pedagogisk  utdanning , osv,  " må takast bort.

• I § 19 står det og:  "Dagens norm om pedagogtetthet  videreføres i forskrift ".
SU meiner at det er svært viktig  å  behalde noverande norm for pedagogisk bemanning; ein
pedagogisk leiar pr.  14 - 18 barn når barna er over tre år og ein pedagogisk leiar pr. 7 - 9
barn når barna er under tre  år og barnas daglege opphaldstid er over seks timer.

SU meiner og at arealnorma frå merknader til bestemmelsane i noverande barnehagelov må
behaldast;  4 m2 pr barn under 3  år, og omlag 1/3 meir pr.  barn under 3 år, og eit uteareal på.
om lag 6 gongar leike- og opphaldsarealet inne.

Norm for pedagogisk bemanning og arealnorm er dei to mest konkrete bestemmelsane vi har
for å sikre god kvalitet i barnehagetilbodet.

Arne Solevåg,
Nestleiar SU.

Mw~ B 111-6
Marianne B. Seim,

styrar.



cCC j ru 3i
ov/ a i /i'® k'C

1 3 DES 2094

Kommentarar til høvrinesnotatet om nv barnehagelov . (a /o Ø o
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Personalet og foreldra ved Langevåg barnehage vil kome med nokre komen n arar til po,2
høyringsnotatet om ny barnehagelov.

I kap. II § 3, så meiner vi det er bra at barn i barnehagen skal ha rett til uttale seg om sitt
syn på barnehagen. Men vi vil påpeike at det er svært viktig å ha lovfesta at barnehagen
skal ha lokaler og uteområde som er egna for formålet.

Vi har ein del kommentarar til kap.V som omhandlar personalet i barnehagen.
Det må vere eit krav om at dagleg leiar (styrar) i barnehagen skal ha utdanning som
førskulelærar, slik at vi sikrer at barnehagen har barnehagepedagogisk kompetanse i
leiinga.
Styraren har ei svært viktig rolle, og skal ivareta både barna, foreldra og dei ansatte sine
interesser. I tillegg skal leiaren også inspirere til nytenkning i tråd med både
samfunnsutviklinga og det småbarnspedagogiske feltet.
Leiaren har altså ikkje berre ansvaret for det administrative arbeidet, men vel så viktig så
skal han også ha ansvar for planlegginga av det pedagogiske arbeidet i barnehagen.
Vi støttar alternativ B, om vidareføring av utdanningskravet.

Norm for pedagogisk bemanning må vidareførast - i lovform. Vi meinar at det må
lovfestast at det skal vere ein pedagogisk leiar per. 14 - 18 barn når barna er over 3 år, og 7
- 9 barn når barna er under 3 år. Det blir for lite presist å skrive at "bemanningen må være
tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsillende pedagogisk virksomhet. Dette kan
slå uheldig ut når kommunnene no får meir ansvar for barnehagane, og samtidig er
oppteken av å spare penger. Det kan verke som politikarane er mest oppteken av dei
økonomiske sidene ved barnehagedrifta. Dette vil heilt klart gå utover det pedagogiske
tilbodet i barnehagen.

Vi vil også påpeike at det er viktig at pedagogiske leiarar i barnehagen er utdanna
førskulelærar. Vi synest ikkje at anna 3- årig pedagogisk utdanning skal vere likeverdig
med 3- årig førskulelærarutdanning. Førskulelærarar har hat hatt 3 år med utdanning for å
arbeide i barnehagar, og det er viktig å presisere at vi i dagens barnehagar treng
pedagogiske leiarar og anna personale som har god kompetanse på barn.
Vi er enig med arbeidsgruppa sitt syn at vi må advare mot utviklinga der barnehagane blir
einaste plassen det er høve for ufaglærde å få arbeid. Småbarnsaldaren er svært viktig for
utviklinga av barnas sjølvtillit, lærelyst og sosial kompetanse, og vi må sikre at
pedagogikken blir forvalta av godt kvalifisert personale.
Kravet om at kvar barnehageavdeling skal bli leia av ein pedagogisk leiar med
førskuleutdanning, må vidareførast.

Foreldra ved Langevåg barnehage har også kome med nokre kommentarar i samband med
forslaget om ny barnehagelov.
I kap. V, p.11.2 om "styrar/daglig ledelse" vil vi støtte alternativ B, fordi det er viktig å
stille krav til kompetanse for å oppretthalde kvalitet og tryggleik fot barna.



I p. 11.6 om øvrig personale, støttar vi alternativ B, fordi det er viktig å talfeste antal barn
pr. førskulelærar i lova, så det ikkje er tvil eller kan tolkast utifrå økonomiske synspunkt,
framfor det som er det beste for barna.
Når det gjeld utdanningskrav, så er det viktig å få lovfesta kurs og oppdateringer for alle,
både assistentar og leiarar.

Personale og foreldre ved Langevåg barnehage.
v/ Rønnaug Havnegjerde

Konst. styrar
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Personale  ved Vasset Barnehage A/L
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Barne- og Familiedepartementet
v/ Laila Dåvøy
STORTINGET
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Langevåg 19.desember 2004

VEDRØRENDE  HØRINGSUTKAST TIL NY BARNEHAGELOV

I høringsnotatet om ny barnehagelov foreslår bane-og familiedepartet blant annet at
dagens lovfestede krav om førskuleutdanning hos barnehagestyrer og øvrig personale,
samt dagens krav om pedagogtetthet tas bort. Det foreslås også at dagens
arealbestemmelser ikke videreføres. Departementet ønsker at det skal være opp til den
enkelte kommune å avgjøre hva som er pedagogisk forsvarlig ledelse og drift, og hva
som er hensiktsmessig størrelse på barnegruppene. Samlet gir dette kommunen tilgang
til å øke barnegruppene uten å samtidig øke verken bemanningen, den pedagogiske
kompetansen i barnehagen eller barnas leikeareal. Vi ser i høringsnotatet at forslaget
til innholdsparagraf skal være en garanti for at dette ikke skjer, men vi er bekymret for
at kommunenes økonomi vil styre hvor mye innholdsparagrafen blir vektlagt. Hvorfor
ta denne sjansen?

Vi mener at dagens barnehagetilbud bør styrkes fremfor å forringes. Lovforslaget vil
bidra til at barnehagene i større grad blir en oppbevaringsplass, fremfor et sted som
bidrar til utvikling og vekst. Barne- og familiedepartementet signaliserer gjennom
dette forslaget et verdisyn på små mennesker som vi ikke kan akseptere!!!

Vi krever - at styrer skal  ha førskoleutdanning
- at pedagogisk leder skal ha forskoleutdanning
- at normen for pedagogtetthet økes
- at dagens arealbestemmelser viderefores



Fordi vi vil  gi mulighet til - at barna skal være trygge i barnehagen.
- at barna skal få utfordringer tilpasset deres

alder,  utvikling og funskjonsnivå.
- at barna skal skal utvikle sosiale ferdigheter

og forståelse for andre mennesker.
- at barna skal ha daglige mestringsopplevelser

og utvikle et positivt selvbilde.
- at barn med ulike særskilte behov skal få

den oppfølging  og støtte det har behov for.

FORDI  VI VIL AT BARNEHAGEN SKAL VÆRE EN ARENA SOM BIDRAR
TIL POSITIV UTVIKLING OG VE'KST FOR BARNA!!!

Hilsen personalet  ved Vasset Barnehage A/L

Marianne Nilsen  (Barne -og Ungdomsarbeider)

boo nW+nt 04 C L<,6-,

idun Kv nes (assistent)

i e Dy dal Røkstad  (styrar/førskulelærar)

eM retthe  Di Larsen orskulelærar)
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Foreldre
Vasset Barnehage A/L
Bratthaugmyra 57
6030 Langevåg
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Langevåg 14.12.2004

Barne- og Familiedepartementet
V/Laila Dåvøy
Stortinget

VEDRØRENDE HØRINGSUTKAST TIL NY BARNEHAGELOV

Vi som foreldre ved Vasset Barnehage A/L i Langevåg  vil delta i høringsrunden om ny
barnehagelov.

Vi er bekymret for at Sula Kommune vil benytte en ny barnehagelov til nedskjæringer og
mindre støtte til private barnehager på grunn av dårlig økonomi. Samtidig kan det på sikt, føre
til at barnehagene blir reine oppbevaringsplasser for barna. Dette vil gå utover
barnehagetilbudet.

Vi mener:
• Dagens tilsynsordning må opprettholdes
• Utdanningskravet til styrer i barnehagen må videreføres
• Barnehagens øvrige personale bør bestå av førskolelærere, og pedagogiske ledere som i

dag, og annet egnet personale. Det bør være 7 - 9 barn under 3 år, 14 - 18 over 3 år p.r.
førskolelærer.

• Arealnormen må videreføres som i dag
• Barn med spesielle behov må ivaretas med ekstra ressurser. Vi er redd for at hvis dette

ikke lovfestes, vil det ikke bli satt inn ekstra personell på disse barna, og da vil de
resterende barna lide under dette.

Hilsen
Foreldre i Vasset Barnehage A/L
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Kommentarar til ny barnehagelov - Personalet ved Molvær barnehage 2 j DES 2DQ1

Til § 2 Barnehagens innhald *b  '%,)0
Lovteksten må vere klar på at barnehagen skal vere ein pedagogisk verksemd. Innhaldet i
barnehagen bør gå fram i ein utdjupande og grundig Rammeplan for barnehaaa B / ob

Til §3 Barnehagens utforming.
Nytt utkast til lov § 3 Barns rett til medverking bør ikkje erstatte § 3 Barnehagens utforming,
men kome som eigen §.
§ 3 Barnehagens utforming bør stå uendra som eigen §.

Vi ser med skepsis på lovutkastet med omsyn til barn sin lovfesta rett til medverking,
samtidig som det ev. vert fjerna noen for ant. barn pr. pedagog og arealbestemmingar.

Til § 4 Foreldreråd og Samarbeidsutval
Teksten; "Med utg. pkt. i rammeplanen for barnehagen skal samarbeidsutvalet for kvar
barnehage sette ein årsplan for den pedagogiske verksemda" bør stå i denne § 4.

Til § 11 Kontantstøtte -barnehageeigars opplysningsplikt.
Vi støtter § 7 Barnehageeigars ansvar, i tillegg til at vi meiner at forslaget har manglar : a)
Krav i forhold til barnehagens mandat og det faglige innhaldet manglar, b) å føre register over
kva barn som nytter barnehagen, bør være ein del av tenestedataane og ikkje knytast opp til
bestemmingar om kontantstøtte, og c) vi går imot å fjerne bestemminga om at barnehagens
vedtekter skal føreleggast ved godkjenning.

Til § 7 Kommunens ansvar
Vi støtter at det er behov for å tydeliggjere kommunens ansvar som barnehagemyndigheit.
Men, reagerer på at forslaget ikkje har drøfta barnehagemyndigheta sitt faglige ansvar, for
kvalitetsutvikling og kompetanseutvikling. Rammeplanen er ikkje nemd. Lova sitt første ledd
må vere med vidare; "Kommunen har ansvar for utbygging og drift av barnehager i
kommune". Bestemmelsen må omhandle kontroll med økonomien, pengane må gå uavkorta
til barnas beste. For å kunne utføre det tilsyn loven foreslår, meina vi at det må finnast
barnehagefaglig kompetanse i kommuneadministrasjonen.

Til ny § 9 Fylkesmannens ansvar.
Vi støtter forslaget om at fylkesmannen skal føre tilsyn med korleis kommunane utøvar sitt
ansvar som barnehagemyndigheit, men det er behov for at fylkesmennene kan føre tilsyn med
den enkelte barnehage. Dette er spesielt viktig no når kommunane organiserast med
tonnivåorganisering av administrasjonen, med stor grad av delegering ned til enkelte
verksemder. Fylkesmennene må derfor sikres ressursar og folk for å kunne ivareta sin tilsyns-
og veiledningsrolle.

Til § 8 og 12, ny § 10 Godkjenning.
Det bør stilles vilkår når det gjekk bemanning, størrelse på barnegruppe, barnas alder,
opphaldstid, og barnas leike - og opphaldsareal. I tillegg ønsker vi å ta inn som krav for
godkjenning lovbestemming om lønns- og arbeidsvilkår, tilsvarande Opplæringslova § 4 - 4
Lønns- og arbeidsvilkår.

Til §9 Barn med funksjonshemming



Den nye § 13 tek for lite omsyn til vurdering knytt til at barnet skal ha nytte av opphaldet i
barnehagen.

Til § 18 Ledelse (ny § 19)
Støtter alt i lovforslaget. Vi ser det som viktig at dagens norm om pedagogtettleik vidareføres
i forskrift.

Vi støtter vidare det arbeidsgruppa meiner om alle som arbeider i barnehagen; "Ideelt bør alle
som arbeider i barnehagen ha formell kompetanse innen pedagogikk, estetiske fag eller andre
områder som kan bidra til et godt miljø for omsorg og læring....... viser videre til at et
tilstrekkelig antall ansatte med relevant kompetanse er selve bærebjelken i barnehagens
kvalitet. På bakgrunn av barnekonvensjonens artikkel 3, foreldrenes utdanningsnivå og
utdanningsnivået generelt i samfunnet mener gruppen at kravet til personalets kompetanse bør
styrkes. Økt krav til faglighet, systematisk planlegging, vurdering og dokumentasjon av
virksomheten peker i samme retning. Gruppen mener også det er grunn til å advare mot en
utvikling der barnehager blir det eneste stedet det er mulighet for ufaglærte å få arbeid."

"Departementet mener imidlertid ikke at alle ansatte bør ha høyere utdanning. De ansatte bør
imidlertid ha kunnskap om barn og barns utvikling og læring. Kunnskap kan tilegnes på flere
måter. Det er barnehageeiers ansvar at barnehagens totale bemanning kan ivareta de oppgaver
barnehagen har."

Langevåg, 20.12.04
Helsing personalet  ved Molvær barnehage
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NASJONALT  FORELDREOPPROP I FORBINDELSE MEL ES
FORSLAG TIL NY BARNEHAGELOV r c å 0 0

Til barne -og familieminister  Laila  Dåvøy o o9,'-73 o06

I høringsnotatet om ny barnehagelov foreslår barne- og familiedepartementet blant annet at
dagens lovfestede krav om førskoleutdanning hos barnehagestyrer og øvrig personale, samt
dagens krav om pedagogtetthet, tas bort. Det foreslås  også at  dagens arealbestemmelser ikke
videreføres. Departementet ønsker at det skal være opp til den enkelte kommune å avgjøre
hva som er pedagogisk forsvarlig ledelse og drift, og hva som er hensiktsmessig størrelse på
barnegruppene. Samlet gir dette kommunene tilgang til å øke barnegruppene uten å samtidig
øke hverken bemanningen, den pedagogiske kompetansen i barnehagen eller barnas lekeareal.
Vi ser i høringsnotatet at forslaget til innholdsparagraf skal være en garanti for at dette ikke
skjer, men vi er svært bekymret for at kommunenes økonomi vil styre hvor mye
innholdsparagrafen blir vektlagt. Hvorfor ta denne sjansen?

Vi mener at dagens barnehagetilbud bør styrkes fremfor å forringes. Lovforslaget vil bidra til
at barnehagene i større grad blir en oppbevaringsplass, fremfor et sted som bidrar til utvikling
og vekst. Barne- og familiedepartementet signaliserer gjennom dette forslaget et verdisyn på
små mennesker som vi ikke kan akseptere!

Vi krever - at styrer skal ha førskoleutdanning.
- at pedagogisk leder skal ha førskoleutdanning.
- at normen for pedagogtetthet økes.
- at dagens arealbestemmelser videreføres.

Fordi  vi vil - at barna våre skal være trygge i barnehagen.
at barna våre skal få utfordringer tilpasset deres alder, utvikling og
funksjonsnivå.

- at barna våre skal utvikle sosiale ferdigheter og forståelse for andre
mennesker.

- at barna våre skal ha daglige mestringsopplevelser og utvikle et positivt
selvbilde.

- at barn med ulike særskilte behov skal få den oppfølging og
støtte de har behov for.

Fordi vi er glade  i barna våre!!!!

1 (`i I- ' 'L l  z i (4! i/f'Z- t på vegne av foreldrene til __ 5-_ barn i
Signatur leder av foreldrerådet ant, ham  i barnehagen

Nf Ø  bamehage i
Navn på barnehagen

_kommune ire  m  fylke.
Navn  på kommunen  Navn på ry ket



NASJONALT  FORELDREOPPROP I FORBINDELSE MVJ) 2),4
FORSLAG TIL NY BARNEHAGELOV
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Til barne- og familieminister  Laila Dåvøy °D930 o d

I høringsnotatet om ny barnehagelov foreslår barne- og familiedepartementet blant annet at
dagens lovfestede krav om førskoleutdanning hos barnehagestyrer og øvrig personale, samt
dagens krav om pedagogtetthet, tas bort. Det foreslås også at dagens arealbestemmelser ikke
videreføres. Departementet ønsker at det skal være opp til den enkelte kommune å avgjøre
hva som er pedagogisk forsvarlig ledelse og drift, og hva som er hensiktsmessig størrelse på
barnegruppene. Samlet gir dette kommunene tilgang til å øke barnegruppene uten å samtidig
øke hverken bemanningen, den pedagogiske kompetansen i barnehagen eller barnas lekeareal.
Vi ser i høringsnotatet at forslaget til innholdsparagraf skal være en garanti for at dette ikke
skjer, men vi er svært bekymret for at kommunenes økonomi vil styre hvor mye
innholdsparagrafen blir vektlagt. Hvorfor ta denne sjansen?

Vi mener at dagens barnehagetilbud bør styrkes fremfor å forringes. Lovforslaget vil bidra til
at barnehagene i større grad blir en oppbevaringsplass, fremfor et sted som bidrar til utvikling
og vekst. Barne- og familiedepartementet signaliserer gjennom dette forslaget et verdisyn på
små mennesker som vi ikke kan akseptere!

Vi krever - at styrer skal ha førskoleutdanning.
- at pedagogisk leder skal ha førskoleutdanning.
- at normen for pedagogtetthet økes.
- at dagens arealbestemmelser videreføres.

Fordi vi vil  - at barna våre skal være trygge i barnehagen.
- at barna våre skal få utfordringer tilpasset deres alder, utvikling og

funksjonsnivå-
- at barna våre skal utvikle sosiale ferdigheter og forståelse for andre

mennesker.
- at barna våre skal ha daglige mestringsopplevelser og utvikle et positivt

selvbilde.
- at barn med ulike særskilte behov skal få den oppfølging og

støtte de har behov for.

Fordi vi er glade i barna våre!!!!

ØU l 7r-rr f VOI.,(..  , på vegne av foreldrene til .C.7 barn i
Signatur leder av foreldrerådet  ant. barn i barnehagen

HI11 1 IJCIXC eLl &~amehage i
Navn  på barnehagen

ts U I_ kommune i /" llhe Og /?O wtS Gtd/  fylke.
Nam på kommunen  Navn på fylket
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NASJONALT FORELDREOPPROP  I FORBINDEØE MEIOQ5
FORSLAG TIL NY BARNEHAGELOV

Til barne-og familieminister Laila Dåvøy o06 .ist/oå old

I høringsnotatet om ny barnehagelov foreslår barne- og familiedepartementet blant annet at
dagens lovfestede krav om førskoleutdanning hos barnehagestyrer og øvrig personale, samt
dagens krav om pedagogtetthet, tas bort. Det foreslås også at dagens arealbestemmelser ikke
videreføres. Departementet ønsker at det skal være opp til den enkelte kommune å avgjøre
hva som er pedagogisk forsvarlig ledelse og drift, og hva som er hensiktsmessig størrelse på
barnegruppene. Samlet gir dette kommunene tilgang til å øke barnegruppene uten å samtidig
øke hverken bemanningen, den pedagogiske kompetansen i barnehagen eller barnas lekeareal.
Vi ser i høringsnotatet at forslaget til innholdsparagraf skal være en garanti for at dette ikke
skjer, men vi er svært bekymret for at kommunenes økonomi vil styre hvor mye
innholdsparagrafen blir vektlagt. Hvorfor ta denne sjansen?

Vi mener at dagens barnehagetilbud bør styrkes fremfor å forringes. Lovforslaget vil bidra til
at barnehagene i større grad blir en oppbevaringsplass, fremfor et sted som bidrar til utvikling
og vekst. Barne- og familiedepartementet signaliserer gjennom dette forslaget et verdisyn på
små mennesker som vi ikke kan akseptere!

Vi krever - at styrer skal ha førskoleutdanning.
- at pedagogisk leder skal ha førskoleutdanning.
- at normen for pedagogtetthet økes.
- at dagens arealbestemmelser videreføres.

Fordi vi vil - at barna våre skal være trygge i barnehagen.
at barna våre skal få utfordringer tilpasset deres alder, utvikling og
funksjonsnivå.
at barna våre skal utvikle sosiale ferdigheter og forståelse for andre
mennesker.

- at barna våre skal ha daglige mestringsopplevelser og utvikle et positivt
selvbilde.

- at barn med ulike særskilte behov skal få den oppfølging og
støtte de har behov for.

Fordi vi er glade i barna våre!!!!

på vegne av foreldrene til VJ $ barn i
Signatur leder av foreldreråd t ant.  barn i barnehagen

(PfSGlryyla< barnehage i
Navn på barnehagen
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Navn på kommunen Nave fylket


