
330. oa .

Til: Barne- og familieminister Laila Dåvøy
Kopi: Sektorutvalget for barn og unge, Bærum kommune v/Bjørn Røtnes

Bærum 7. januar 2005

:..
`) o Yl&r

- ya.o

Høringsuttalelse til forslag  til ny  barnehagelov
Vi har samlet Samarbeidsutvalgene i de kommunale barnehagene i Bærum til en felles
gjennomgang av forslaget til ny barnehagelov.

Barnehagene i Bærum scorer høyt på sine brukerundersøkelser om trivsel og kvalitet. Vi krever at
departementet gjennom endelig forslag til ny barnehagelov legger opp til regelverk og
rammebetingelser som sikrer at alle kommuner  -  inklusive Bærum - vil opprettholde en høy
kvalitet på sine barnehagetilbud. Vi kan ikke se at det nye lovforslaget gir støtte til
kvalitetssikring.

I departementets høringsutkast til ny lov er det beskrevet en rekke alternative forslag til
paragrafer som vi mener kan bidra til å rasere det gode tilbudet dersom de velges. Vår bekymring
er spesielt knyttet til følgende:

I den nye barnehageloven åpner departementet for 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 anledning til å øke barnegruppene uten
å samtidig øke verken bemanningen ,  den pedagogiske kompetansen i barnehagen eller barnas
lekeareal .  På samme måte åpnes det for å fjerne arealkravene .  Vi mener at det må være normer
slik som i dag for disse områdene for å sikre et kvalitetsmessig best mulig tilbud til barna.

Vi ser samtidig i høringsnotatet at forslaget til innholdsparagraf skal være en garanti for at
kvaliteten ikke forringes selv om kommunene får færre normer å forholde seg til. Bærum,
sammen med de fleste andre kommuner, har fatt reduserte inntekter. Vi er svært bekymret for at
kommunenes økonomi vil styre hvor mye politikerne vil vektlegge kvaliteten i barnehagene
fremover.

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 barn vi
ikke kan akseptere!

Lovforslaget har svært sprikende forslag på sentrale områder og er sendt ut med en kort
høringsfrist. Barnehageloven vil over tid påvirke kvalitet og innhold i et viktig tilbud til våre
barn; dette tilsier en mer grundig behandling enn den som oppnås i høringen ettersom det er
vanskelig å forutse konsekvensene av det enkelte alternativ. Vi krever derfor at det endelige
lovforslaget må få en ny høring før det fremmes for Stortinget!



Vi krever

• at styrer skal ha førskoleutdanning.
• at pedagogisk leder skal ha førskoleutdanning.
• at normen for pedagogtetthet økes.

• at dagens arealbestemmelser videreføres.
• at barn med ulike særskilte behov skal få den oppfølging og støtte de har behov for.
• at barna våre skal få utfordringer tilpasset deres alder, utvikling og funksjonsnivå.

Fordi vi er glade i barna våre!

Samarbeidsutvalgene i Bærums kommunale barnehager

V/ Heidi S. Heltne Cecilie Aubert
Berger barnehage  Toppenhaug  barnehage


