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Hogsnes Oppvekstsenter består av Hogsnes Barnehage og Hogsnes Skole, og vi har felles SU
for begge enheter, som følge av driftsmodellen som Oppvekstsenteret representerer.
SU for Ho sg
nes Oppvekstsenter ønsker å påpeke følgende negative konsekvenser av den
foreslåtte nye barneha elgoven:

§ 18 Ledelse - alternativ A
Den nye lovteksten stiller ikke krav til styrers pedagogiske utdanning, slik nåværende lov
gjør.
Dette mener vi er en uheldig uthuling av relevant utdanning og kompetanse for styrer av
barnehagen, som vi er uenige i. Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som etter vår
mening krever en leder med pedagogisk bakgrunn.
$ 18 Ledelse - alternativ B
Dispensasjonsmuligheten om styrers utdanningskrav i nåværende lov gjelder "særlige
tilfeller", mens ny lov åpner for en generell dispensasjon.
Dette mener vi gir mulighet for kommunene til en uheldig uthuling av relevant utdanning og
kompetanse for styrer av barnehagen, som vi er uenige i. Nåværende lovtekst er mer i tråd
med både nåværende lovs §2 og ny lovs § 2 om barnehagens innhold, som sier: " Barnehagen
skal være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet"

§ 19 Barnehagensøvrige personale - alternativA / B / C / D
Det stilles ikke absoluttkrav om førskolelærerutdanning
av pedagogiskeledere. Det gis
dispensasjonsmulighet for kommunen til utdanningskravet. Dette mener vi er en uthuling av
det pedagogiske kravet til bemanningen i barnehagen, og vi er sterkt uenig i dette.
Det er videre i alt. B/C /D angitt normer for barnegruppens størrelse som ikke ivaretar dagens
krav om pedagog-tetthet i barnehagene. Dette kan føre til at kommunen kan øke størrelsen på
barnegruppene, uten samtidig å øke bemanningen tilsvarende. Lavere pedagogtetthet vil

svekke kvaliteten på tilbudet for barna, og vil i tillegg kunne virke demotiverende på
personalet. I sin tur vil dette kunne føre til at man mister allerede kompetent personell.
Setter man dette igjen i sammenheng med minsket krav til lekeareal, vil dette kunne gi svært
uønskede premisser for ungene i barnehagen. Flere barn pr. arealenhet vil selvsagt også kunne

føre til minsket sikkerhet for barna, så vel utendørs som innendørs.
I sum vil knappe økonomiske ressurser i kommunen kunne føre til at barnehagetilbudet

reduseres uten at loven stopper kommunene fra å gjøre disse innstrammingene.
Dette er en uthuling av barnas barnehagetilbud, som vi er sterkt uenige i.

Konklusjon
SU ved Høgsnes Oppvekstsenter vil på det sterkeste anmode Departementet om:
-

at
at
at
at

styrer i barnehagene fortsatt skal ha førskoleutdanning.
pedagogisk leder fortsatt skal ha førskoleutdanning.
bestemmelsene for pedagogtetthet økes.
dagens arealbestemmelser blir opprettholdt.

Disse momentene vil best i sum ivareta Barnehagelovens intensjon om at
"Barnehagen skal være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet"
- det første steget i barnas livslange læring.
Tønsberg, 17. desember 2004
På vegne av
S
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