Utdanningsforbundet
er landetsstørstefagforeningfor pedagogisk
personalemed sine ca. 136 000 medlemmer.
Utdanningsforbundet
vedtok i 2001 å opprette en egen nasjonal
avdelingfor å ivaretade spesifikkebehovenestudenteri pedagogisk
utdanninghar knyttettil profesjonenmv. Denne avdelingenheter

Pedagogstudentene
i Utdanningsforbundet
(PS)og er lokalisert
i Oslo
med heltidstillitsvalgt
ledelsesamt et arbeidsutvalgpå ytterligere3
personer. Avdelingenhar i dag ca. 11 500 medlemmer.

"

r'

/'

m
pedagogstudentene

10. januar 2005
Barne-og familiedepartementet
Postboks
8036Dep
0030 Oslo

Høringssvartil forslaget om ny barnehagelov
Pedagogstudentene
(PS)har mottatt ovennevnteforslag, og har selvsagten del
kommentarertil det. PSmenerdet er positivt at så mangeblir spurt til råds
angåendedette lovforslaget,og spesieltat foreldreneblir etterlyst. Videremenervi
det er bra at departementeti § 3 tar med barns rett til å uttale seg om sitt syn på
barnehageninnenforbarnehagensvirksomhet,og barns mulighettil aktiv deltagelsei
planleggingog vurderingav barnehagensvirksomhet.
PSsynesdet er merkeligat det i lovforslagetåpnesfor å lempepå krav om
kompetanse.Barnehageneer ikke ment å være en oppbevaringsplass
for barn av
travle foreldre, men den institusjonensom i første rekke skal leggetil rette for
livslanglæring. Gjennomhøy kvalitet og bred kompetanseblant de ansatteer dette
mulig, og PSmenerderfor det er uklokt å kommemed forslag som går i motsatt
retning. Vi vil ha flere førskolelærere i barnehagene, ikke færre!

Vi ser med bekymringpå forslag som i § 18, alternativA, der det står at en
pedagogiskledelsei en barnehageikke trenger noe pedagogiskutdanning.Forslaget
gjentas også i andre paragrafer. Vi mener dette viser en mangel på respekt og

anerkjennelsefor førskolelærerutdanningen.
En utdanningvi ikke trenger å reise
lenger enn til Sverige for å registrere en kraftig misunnelse på at vi har. PS er også

svært bekymretpå de signalerslike forslaggir med tanke på videre rekrutteringtil
førskolelærerutdanningen.
Ikke minst er vi redd for at dette kan være med på å
skremme vekk unge menn og folk med utenlandsk opprinnelse, noe vi og mange
andre har jobbet i årevis for å få inn i utdanningen.

Vi vil videre gå nærmereinn på forskjelligepunkter i forslagetsom vi har
kommentarertil.
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Barnehagensformål
Som nevnt i innledningen,er barnehagenikke en oppbevaringsplass
for barn. Det er
en arena som fordrer til lek, læring og dannelse på det tidsrom i et menneskes liv

der det er aller mest mottakeligfor dette. Det er svært viktig at dette skjer i ordnede
former, med en bemanningsom ikke bare er i standtil å gi barnaet minimumav
tilsyn, men som ogsåer med på å utvikle barnatil å bli samfunnsborgere.
Samfunneter i stadigutvikling
, ogvi har utfordringer
i dagvi ikkeanteom for bare
noenfå tiår siden. Vi lever i et, på alle måter, flerkulturelt
fellesskap
, der skoleog
barnehage
er de viktigstearenaenefor å få et inkluderende
samfunn.PSmener
derfordet er uheldigog ekskluderende
meddenkristneformålsparagrafen.
Vi kan
ikkepå noenmåtese at de kristnegrunnverdiene
skillersegfra andrereligioners
og
trossamfunns
verdier,og menerdet virkernegativtå fremheveen religions
grunnverdier
fremforde andrereligionene
. Vi stillerossbakbiskopGunnarStålsett
somi et debattinnlegg
i Vårt Land 13.12.1999skrev:
"Det vil ikke være lett i årene som kommerå forsvareen formålsparagraffor skolen
som gir skoleni oppdragå hjelpe muslimske,jødiskeog andre hjem til å oppdra
deres barn i kristentro og moral! Jeg tror de fleste nordmennvil ha seg frabedt hjelp
fra skolentil å oppdrasine barn i en annen religionenn den de selvtilhører som
foreldre."
Barnehagensinnhold
PSmenerdet er positivtat departementet
går innfor å utvideinnholdsparagrafen.
menvi er enigmedUtdanningsforbundet
sommenerat begrepet"pedagogisk
tilrettelagt virksomhet"ikkeer dekkendefor barnehagens
oppdrag
. Vi støtterderes
forslagom å fjernebegrepet"tilrettelagt' fra paragrafens
førsteledd.
Vi menervidere at det er bra at departementetgår såpassi detalj på hva man skal
kunneforventeav enhver barnehage.Menvi finner det noe merkeligat det senerei
lovforslagetforeslåsblant annet å ikke stille noe krav utover at "barnehagenskal ha
en forsvarligpedagogiskog administrativlede/sd'(§18.). PSmenerdet er av
avgjørendebetydningat det er et kvalifisertpersonalesom tar seg av disse
arbeidsoppgavene.
Og med kvalifisertpersonalemenervi da at det er en stor andel
ansatte med førskolelærerutdanning.

Mangfoldetman møter i de fleste barnehagerkreveret personalemed bred
kompetanse,bådefaglig og sosial.Det kreverogsåat det gis mulighettil å utfolde
seg, og at man er trygg. Det er viktig at barnafår mulighettil varierte aktiviteter i
trygge omgivelser,og vi savnernoe om dette i lovforslaget.
PSvil ogsåfølge med på hva som skjer angåenderevideringenav rammeplanen,og
menerdet er viktig at loventar høydefor hva som kommerder.

Ansvar og myndighet
PSmenerat det er de sentralemyndigheters
ansvarå se til at kommunene
har
mulighettil å gi et skikkeligbarnehagetilbud
. Og da menervi ikkebarefull
barnehagedekning
og lavereforeldrebetaling
, menogsåat det er en fagligog
pedagogisk
bra barnehage
. Vi blir derfor noksåbekymretnårdet i lovforslaget
fra
departementet
åpnesfor at kommunerkanansetteut i fra kriteriersomat
"Barnehagenskal ha en forsvarligpedagogiskog administrativledelse"og
"Bemanningenskal væretilstrekkeligtil at personaletkan drive en tilfredsstillende
pedagogiskvirksomhet'.For hva er forsvarligog tilstrekkelig?Og hvem i kommunen
er det somskalavgjøredet?PSmenerat det her børliggenoenklarere
retningslinjer
til grunn,slikat vi ikkekommerdit henat det er denenkelte
kommunes
Økonomi
somavgjørhvilketbarnehagetilbud
somgis.Vi synesheller ikke
det er godtnokå brukeord som forsvarligog tilstrekkelignårdet gjelderhvemsom
skalværetilsatti barnehagen.
Slikvi serdet gir samfunnetbarnehagene
et klartmandatgjennomdepartementets
forslagi § 2, en paragrafvi syneser megetbra. Derstårdet klartog tydelighva man
skalkunneforventeav barnehagene.
Detteer det kommunenes
pliktå se til at en
hverbarnehage
overholder
, og det er de sentralemyndigheters
pliktå se til at
kommunene
har mulighettil å gjennomføre
dette, bådeØkonomisk
og administrativt.
Da børdet ikkei densammelovenstå noeom at i barnehagen
holderdet meden
forsvarligog tilstrekkelig
bemanning
og ledelse.
Når det gjelder familiebarnehager,er vi enig med Utdanningsforbundet
som sier at
familiebarnehagerikke er pedagogiskvirksomhetog at dennevirksomhetenderfor
ikke bør omfattesav barnehageloven.Vi menerat dersomplassi familiebarnehage
regnessom barnehageplass
i forhold til løftet om full barnehagedekning,
er det helt
uakseptabelt.
Personalet
KristinClemethar ved en rekkeanledningersagt at lærerener den viktigste
suksessfaktorenfor en bedreskole. PSsavneret liknendeutsagnom
førskolelærernes betydning for barnehagene. Vi mener at det ikke hersker noen tvil

om at det er et behovfor flere førskolelærerei barnehagene,og reagererselvsagt
når det da kommeret lovforslagsom åpnerfor å ansettebåde ledereog Øvrig
personalehelt uten førskolelærerutdanning.
Ser man på alternativA i departementets§ 18. sammenmed alternativ D i § 19. blir
dette nemligen svært mulig konsekvens.En skole uten lærerevil være helt
utenkelig,og på sammemåte bør det være helt utenkeligmed en barnehageuten
førskolelærere.
Det er bekymringsverdigat det kommerslike forslagsom mangetolker som et
angreppå en profesjonsutdanningog en stor arbeidsgruppe.Det er ingen annen
arbeidsgruppesom har tilsvarendekompetansepå arbeid med barn i denne

aldersgruppen
. Vi har i dagen utdanning
somharet godtryktesomen
profesjonsrettet
utdanning
, somdettelovforslaget
er medpå å undergrave.
Det
virkerhellerikkesærligrekrutterende
ellermotiverende
for de somalleredeharen

førskolelærerutdanning.
LEDELSE

PSvelgerå se borti fra alternativA, somvi menerer heltuakseptabelt
. AlternativB
er klartbedre,menvi har noeå utsetteogsåher.
Vi menerheleførsteleddbørstrykes
. VidereØnskervi ikkeformuleringen
daglig
leder, da den ikkesiernoeom virksomheten
somdrives. Vi ser ingengrunntil ikkeå
beholdestillingsbetegnelsen
styrer, og er enigmedUtdanningsforbundet
i at "daglig
leder" virkermeravstandsskapende
ennopplysende.
Vi synesdet er et spennende
forslagi andreledd,der det står: "Barnehagenskal ha
en daglig leder som har utdanningsom førskolelærereller annen treårigpedagogisk
utdanningpå høgskolenivåmed tillegg av ett års (60 studiepoeng)videreutdanningi
barnehagepedagogikR'.
Hersierfaktiskforslagetnoesomkantolkessomen
anerkjennelse
av førskolelærerutdanningen
, i og medat det skalkreveset års
videreutdanning
i barnehagepedagogikk
for å kunnelikestilles
med
førskolelærerutdanningen
. PSmenerdet er et godt forslag
, og vi er enigi at det er
nødvendig
meden spesialisering
på barnehagepedagogikk.
Hvasomer forsvarlig
pedagogisk
ledelsebørkonkretiseres.
PSmenerdet skalvære
en førskolelærer
elleren medtilsvarende
utdanning
, somi det ovennevnte
forslaget.
Kommunens
mulighettil å innvilgedispensasjon
børbaregjeldedersomingen
kvalifiserte
søkeremelderseg.
Vi kommertil å følgespentmednårdet kommernærmereforskrifterfra
departementet.
BARNEHAGENS ØVRIGE PERSONALE

Å ha et personalesom kun er tilstrekkeligtil at personaletkan drive en

tilfredsstillende
pedagogisk
virksomhet
er ikkenok. Barnehagen
burdeha et
personale
somvil kunnedriveen godtfungerendepedagogisk
virksomhet.
Å nøye
segmeddet somer tilstrekkelig
og tilfredsstillende
er underen hverkritikk. Medden
kompetanse
førskolelærere
inneharetter3 år på høyskole
burdede ikkenøyeseg
medkunå gi et tilstrekkelig
tilbud. Dettegjelderallealternativene.
I forskriften
opereresdet medtall på barnpr. pedagogisk
leder.Ikke om hvormange
barndet skalvære pr. førskolelærer
. Enavdelingkanha flereførskolelærere.Det
burdeikkesettestall på hvormangebarndet skalvære pr. førskolelærer
, menses
på gruppesammensetningen.
Der det er behovfor flereførskolelærere
skaldet være
åpentfor dette.Det børværeså mangevoksnepr. barnegruppe
at hvertbarnskal
kunnefølesegtrygg.

Det er bra at departementeti forskrifteneser viktighetenav å se på barnegruppenes
alder og forutsetningernår det gjelder hva som er hensiktsmessigstørrelse.Dette
burde ogsåvære et viktig punkt når det gjelder hvor mangeførskolelærereog
assistenterdet skal være på hver barnegruppe,da det er av betydningfor
gruppesammensetningen.
Påbakgrunnav dette ønskervi i PSå støtte alternativC, men med noenjusteringer:
Vi vil i første ledd bytte ut ordet egnet med kvalifisert personale.
I andre ledd vil vi bytte ut ordet tilfredsstillendemedgod pedagogiskvirksomhet,
dette har vi begrunnettidligere.
Kommunens
mulighettil å innvilgedispensasjon
børbaregjeldedersomingen
kvalifiserte søkeremelderseg.

AlternativD ser vi på som et direkte angreppå førskolelærerneog
førskolelærerutdanningen,
og vil på det sterkestegå imot det forslaget.
Oppsummering
Det er trist at en organisasjonsom PSfortsatt må kjempefor førskolelærernes
eksistensgrunnlag.Et grunnlagsamfunnetklart har sagt fra om at de ønsker.Engod
og trygg barnehagemed kompetenteførskolelærereburdevære en selvfølgei et
land som Norge,ikke noe man skal kjempefor med nebbog klør. Mange
førskolelærerstudenter
ble svært lei seg og skuffet over deler av departementets
lovforslag,og det ikke uten grunn. Vi håperat de kommentarenevi, og mange
andre, kommermed i denne runden, blir tatt til etterretning.
Lovforslagetinneholderogså mye bra, men det er vanskeligpå den ene sidenå
applaudereen omfattendeinnholdsparagraf,når man på den andre siden leserat
kravenetil kompetentbemanningkan fjernes.
Vi har en god førskolelærerutdanning
i Norge.Den kan helt sikkert bli enda bedre,
men det er svært viktig for oss i PSsikre at den utdanningenikke får dårligerekår på
grunnlagav et lovforslagsom ikke vet å verdsetteden.

Kathrine Hest Hansen
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