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Hei

Oversender uttalelse vedr. ny barnehagelov vedtatt på representantskapet i Fagforbundet i Sør-Trøndelag i
dag 10.janar 2005. Representantskapet består av vel 100 delegater fra alle de 25 kommunene i Sør-
Trøndelag. Fagforbundet i fylket har vel 18.000 medlemmer hvorav i overkant av 2000 arbeider i barnehager
og  iSFO.

På vegen av styret
I Fagforbundet
Sør-Trøndelag
Svein Olav Aarlott

11.01.2005



NEI TIL SVEKKELSE AV BARNEHAGELOVEN

Utkastet til ny barnehagelov fra barne- og familieminister Laila Dåvøy åpner for å droppe
kravene til kompetanse, bemanning og areal i barnehagene.
I likhet med en stor del av norges befolkning, deler Fagforbundet I Sør - Trøndelag
bekymringene for at departementets forslag skal bli vedtatt. Flere av de skisserte alternativene
i høringsutkastet er egnet til å undergrave kvaliteten i barnehagene og sette barnehager tiår
tilbake i utvikling.

Vi er ikke i tvil om at regjeringens forslag vil føre til mindre lekeareal, færre førskolelærere
og generelt færre voksne til å ta seg av barna. Med andre ord - langt dårligere kvalitet på
fremtidens barnehage.

Dette lovforslaget er ribbet for kvalitetssikringer . Ved å fjerne  alle lovfestede kvalitetskrav i
den nye barnehageloven ,  kan det gjøre det mulig for kommunene og de private
barnehageeierne å senke kvaliteten uten å bryte loven.

Barnehager er en av de minst regulerte virksomheter i dagens samfunn. Til sammenligning
mener landbruksminister Lars Sponheim det er svært viktig med en lovregulert arealnorm for
bufe.

Ved å fjerne bemanningsnormen som sikrer kvalitet og trygghet for barna og deres foreldre,
øker faren for at barna far for lite lekeareal, for lite pedagogisk oppfølging og for lite omsorg
og læring av voksne for øvrig. Allerede i dag drives mange barnehager på grensen til det
lovlige og ikke minst det forsvarlige når det gjelder bemanningsnorm. Kan dette være en av
årsakene til at sektoren har et bekymringsfullt høyt sykefravær og tidlig pensjonsalder?

Kravreduksjon kan åpne for mange useriøse drivere og en ytterligere privatisering av omsorg
for barn. Vi mener det er et offentlig ansvar å sikre barn et tilbud med kvalitet, omsorg og
trygghet.

Det er svært viktig for oss og våre medlemmer og også brukere for øvrig, å få vite hvordan
regjeringen og politikerne mener fremtidens barnehage skal være. Hvor skal fokuset ligge -
kvantitet eller kvalitet? Vi krever at dagens kompetansekrav, bemannings- og arealnorm ikke
svekkes, men heller styrkes!

Fagforbundet
Sør - Trøndelag
Jan Arne Skjæringstad
fylkesleder


