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HØRINGSKOMMENTAR TIL LOVUTKAST ANG NY
BARNEHAGELOV

Ønsker med dette å si vår mening til deg om forslaget til den nye
barnehageloven, hvilket vi er en sterk motstander av.
Jeg representerer foreldrene i Soppen barnehage på Gjøvik, en barnehage
med svært gode faglige kvalifikasjoner. Soppen er en barnehage vi trygt
plasserer barna våre i!
Etter å ha lest igjennom det nye lovutkastet har vi som foreldre blitt svært
bekymret over hvordan framtidas barnehage skal bli. Nå skal det sies at
forslaget er svært diffust, der det finnes mange uklare alternativer og at
kommunene selv skal foreta en del vurderinger.
Nå vet vi vel alle at kommunenes vurderinger i stor grad blir foretatt ut ifra
økonomi, og at denne "synsingen" vil bli svært så varierende fra kommune
til kommune.
Vi blir bekymret over antallet barn som foreslås på hver avdeling, sett da i
sammenheng med den forminskede bemanningen som lovforslaget ser ut til
å mene. Som foreldre krever vi at alle barna skal bli sett og hørt, dette blir
ikke mulig med en mindre bemanning enn det som er i dag. § 19, alternativ
A og D sier at "Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan
drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet ". Hvem vurderer hva som
er en tilfredstillende pedagogisk virksomhet?

Barnehagen er et læringssted for barna våre, ikke et oppholdssted. Vi
trenger førskolelærere som på en god og riktig pedagogisk måte kan
formidle den kunnskapen barna våre skal få. Viser igjen til § 19, alternativ
B som sier "... en førskolelærer per 10-14 barn som er til stede samtidig".
Her må man tenke på at barn i forskjellige aldersgrupper har ulike behov,
og det står ikke nevnt noe om alder på barna. Menes det her at en
førskolelærer skal kunne ta seg av 14 barn i alderen 0-6 år, og gi alle en
tilfredstillende pedagogisk læring?

Det finnes også mange barn i barnehagene i dag som krever mer ressurser
enn andre, som for eksempel barn av annen etnisk kultur eller barn med

spesielle behov. Hva med dem?
Vi trenger barnehager med en personaltetthet slik det er i dag, med nok
ansatte, nok ansatte med pedagogisk utdanning og styrere - ikke daglige
ledere, som har ansvar for personalgruppen, pedagogikken i barnehagen og
som innehar det økonomiske ansvaret. Og vi trenger en barnehagelov med
helt klare normer!
Vedlagt følger underskriftene til foreldre som er imot dette lovforslaget.
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