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Høringsuttalelse  -  ny barnehagelov

Bcrgen,  10.01.05

Viser  til høringsnotat  om ny barnehagelov, og takker for at vi tår  anledning til å gi en høringsuttalelse.

Forslaget til ny barnehagelov fremstår i en enklere form som vi oppfatter som mer brukervennlig. Det er likevel
ønskelig å kommentere noen av endringene i forslag til ny barnehagelov.

Ledelse og bemanning
Det har i lengre tid vært fokusert på kvaliteten i barnehagene, og det er brukt mye ressurser på gjennomføring av
vurderingsarbeid i barnehagene. Som barnehageeier er det et mål å tilby god kvalitet i våre barnehager.
Personalet er den viktigste ressursen for å kunne sikre god kvalitet. Deres kompetanse og væremåte har en
avgjørende betydning for barnas erfaringer og opplevelser i barnehagen, og  for foreldrenes  møte med
barnehagen. I arbeidet med barnehagevurdering og kvalitetsutvikling har styrer hatt en sentral rolle, og erfaring
viser at styrers fagkunnskap og pedagogiske bakgrunn er av stor betydning for at dette arbeidet.

For å videreutvikle og drive barnehagen må det sikres at styrer har den faglige kompetansen som behøves. Blant
styrers viktigste oppgaver er å lede det pedagogiske arbeidet i barnehagen og ta ansvar for at barnehagen drives i
henhold til barnehageloven og rammeplanen. Barnehagens årsplan skal utarbeides i samsvar med må] gitt i
rammeplanen, og det er styrers ansvar å skape forståelse i personalgruppen for hva som er bamehagens mål og
hvordan den enkelte kan bidra for at målene nås.

Barnehagen møter nye utfordringer og krav fra myndigheter, samarbeidspartnere, foreldre og barn. Det blir stilt
krav til barnehagens kvalitet, faglighet, vurdering og dokumentasjon. Dette krever styrking av personalets
kompetanse.

I forslag til ny barnehagelov § 3 gis barna rett til medvirkning. Dette stiller store krav til personalets kunnskap
om barn og til tilstrekkelig personale som har tid til barna.

§ 18 Ledelse . V i anbefaler alternativ B - Videreføring av utdanningskravet .
§ 19 Barnehagens øvrige personale. Alternativ A

Vi registrerer at arealnormen er fjernet, og tenker oss at dette vil stille store krav til godkjenningsmyndigheten
ved vurdering av lokalenes egnethet.
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