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Høringsnotat om ny barnehagelov
Viser til høringsnotat om ny barnehagelov.
Oppvekst og kulturutvalget i Sør-Odal kommune vil gi vedlagte kommentar til
forslaget.
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Høringsnotat
Utvidelse av innholdsbestemmelsen
Det er svært positivt at barnehagens innholdsparagraf utvides slik at det kommer klarere fram hva
som er barnehagens viktigste oppgave, og foreldrene ft bedre forutsetninger til å se hva de kan
forvente av en barnehageplass.
Det er viktig å også si noe om kvaliteten, da debatten rundt barnehagesatsingen har hatt stort fokus

på lav pris og plass til alle som ønsker det.
Med bestemmelsen om barns rett til medvirkning kommer barns rettigheter tydeligere fram, og er i
tråd med dagens syn på barn som kompetente og aktive i sin egen utvikling og læring.
Det må presiseres at barns rett til å bli møtt med respekt og anerkjennelse fortsatt er personalets
ansvar, og krever både deres kompetanse og tid til å være i dialog med barna.
Det er positivt at loven stadfester og klargjør barnehageeiers ansvar. Kommunens forpliktelser
overfor private og kommunale barnehager har økt og er tydeliggjort. Det er viktig å tydeliggjøre hva
som fortsatt vil være eiers ansvar.
Godkjenning av barnehager
Det sies at departementet ikke ønsker å endre dagens frie etableringsrett.
Det er ikke til fordel for noen at det opprettes barnehageplasser det ikke er behov for.
Da kommunene avgjør søknader om godkjenning etter en vurdering av barnehagens egnethet i
forhold til formål og innhold vil det kunne stilles sterkere krav til kvalitet på de tilbud som
opprettes.
Veiledende norm for lekeareal er med på å sikre barns fysiske miljø til et minimum.
Det er en fare for at et udekket behov for barnehageplasser samtidig med dårlig kommuneøkonomi
kan gi økt belastning på, og dårligere kvalitet for barn i eksisterende barnehager.

Personalet
Personalet er barnehagens viktigste ressurs. Den nasjonale kvalitetssatsingen la vekt på målrettet
satsing for å styrke den faglige kvaliteten. Personalets holdninger, kunnskap og kompetanse er den
viktigste forutsetningen for god kvalitet i barnehagen.
Personalets kompetanse og væremåte er av avgjørende betydning for barns og foreldres møte med
barnehagen. Foreldre og samfunn stiller krav til profesjonalitet, kunnskap om barns utvikling og om
lovkrav på ulike områder. Styrerens kompetanse vil også være av stor betydning da størstedelen av
de ansatte i norske barnehager ikke har noen formell utdanning. Barnehagene har en viss frihet til
lokal utforming av planer og innhold, som hele tiden må vurderes opp i mot kvaliteten i det daglige
arbeidet.
Normen om antall barn pr. pedagog sikrer et minimum av pedagogisk kompetanse i barnehagene.
Vi ser av praksisen i dag er at mange kommuner og andre barnehageeiere legger seg på minimumet

av hva som kreves i dagens barnehagelov.
Selv om behovet for kvalitet i barnehagene uttrykkes klart i lovteksten vil det være er fare for at
behov for antall pedagoger kan vurderes lavere enn i dag på grunn av mange kommuners dårlige
økonomi.
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