
HØRINGSUTTALELSE FRA SAMARBEIDSUTVALGET I
JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE VEDRØRENDE NY
BARNEHAGELOV.

Samarbeidsutvalget i Jønsrudløkka barnehage har hatt møte hvor høringsnotatet
om ny barnehagelov var prioritert sak.
Nok en gang kommer det forslag til endringer av eksisterende tilbud som vil
gjøre framtida til de aller minste usikker. Forslaget til endringer i
barnehageloven kan i verste fall rasere eksisterende barnehager og forskjellen på
hva de ulike kommuner vil og har mulighet til å satse når det gjelder
barnehager, er helt avhengig av kommunens økonomi sett under ett.
Når kommunene klager over trang økonomi, blir det til at de må kutte i
servicetilbudet sitt. Og det er enkelt å tenke seg at de da vil kutte i deler av
tilbudene som ikke er sikret via lovverket!

Vi mener at notatet allerede i § 1 Formål, må si noe om at barna under
opplæringspliktig alder skal sikres et likeverdig  pedagogisk  tilbud. Et tilbud
med gode utviklings- og aktivitetsmuligheter er ikke nok !

I høringsnotatet er også kravet til at pedagogisk leder skal ha
førskolelærerutdanning ikke lenger et "must" - § 19. Det åpnes for at annen 3 -
årig pedagogisk utdanning, med videreutdanning i førskolepedagogikk, kan
være like bra. Hvorfor kan det ikke lovfestes at bare en pedagog med
førskolelærerutdanning er den som skal lede avdelingen ? Vi har et
høgskolesystem som utdanner spesialister på barn og deres utvikling -
førskolelærere - hva er vel mer naturlig enn at det sikres at det er førskolelærere
som skal jobbe der barna er !

Høringsnotatet er også uklart når det gjelder styrer i barnehagen og hva slags
kompetanse og tilstedeværelse som kreves - § 18. Vi mener at en styrer med
førskolelærerutdanning i bunnen, er den som er best egnet til å lede barnehagen.
Styrer må være daglig leder og være tilstede i forhold til barna, personalet,
foreldrene og administrasjonen. Pedagogtettheten i norske barnehager er blant
den dårligste i Europa. Skal vi sikre et kvalitativt godt pedagogisk tilbud, er det
viktig at det er lovfestet at lederen også har førskolelærerutdanning !

I dagens barnehagelov er det en arealnorm som sier noe om godkjent leke og
oppholdsareal. Vi ønsker at disse normene skal videreføres. Et minimumskrav til
areal er viktig for å sikre alle barna gode leke- og utviklingsmuligheter og også
for å sikre at alle barn med ulike funksjonshemninger og spesielle behov kan gis
et tilbud i tråd med det de har krav på !



I dagens barnehagelov er vi også sikret et antall barn pr pedagog ! Vi ønsker
ikke at barnegruppen skal overstige 14 - 18 barn over 3 år pr pedagogisk leder
og 7 - 9 barn under 3 år pr pedagogisk leder. Nå er de aller fleste barnegruppene
på maksimum når det gjelder hva som er lov, og enkelte lokale varianter presser
inn flere barn og sikrer seg ved å telle med ekstra førskolelærertimer på huset.
Dette er vi motstandere av ! Vi vil ha kvalitativt gode barnehager der det er
mulig å gi barna det de har krav på.
I et av forslagene i høringsnotatet er det ikke skille mellom barn over og under 3
år - § 19 alternativ B. Alternativet sier at det skal være en felles norm i
forskriften på en førskolelærer pr 10 - 14 barn. Dette høres veldig bra ut hvis det
gjelder barn over 3 år, men i forhold til de under 3 år er det et dårligere
alternativ enn det vi har i dag og det vil vi ikke ha !

Til slutt vil vi si at vi håper Barne- og familieministeren tar ansvar og sørger for
at barna i et av verdens rikeste land får en lov som sikrer dem en god barndom i
norske barnehager !
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