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-----Opprinnelig melding-----
Fra: Ove Jørgen Carlsen [mailto:ove.jorgen.carlsen@c2i.net]
Sendt : 10. januar 2005 20:51
Til: Dietz Anne Cathrine
Emne : Forslag til ny barnehagelov - merknader til høringsnotatet

Viser til høringsbrev fra Barne- og familiedepartementet og ettersender
merknader til høringsnotatet fra barnehage 3 ved Akershus
universitetssykehus.
Dette dokumentet tilhører felles uttalelse fra ledere ved foreldrerådsutvalgene
(Barnehagene ved Akershus universitetssykehus), der papirversjon er
oversendt per post.

Med vennlig hilsen

Ove Jørgen Carlsen
Leder foreldrerådsutvalget, bhg 3
Barnehagene ved Akershus universitetssykehus (Ahus)

11.01.2005



Foreidrerådsutvalget, bhg 3
Barnehagene ved Akershus  universitetssykehus (Ahus) Ahus 10.01.2005

Bame-  og familiedepartementet
att.: anneoathnne.dietz@bfd.dep.no

Forslag til ny barnehagetev På barlos

Vi viser til departementets forslag til ny barnehagelov sendt ut på høring  09,11

Som foreldre til barnehagebarn er vi først og fremst opptatt av at barna vår har en trygg hverdag der sikkerhet,
lek og læring er de grunnleggende elementene.  Vi mener noen av forslagene i den nye bamhageloven ikke
sikrer dette.

Når det nå ser ut til at driftstilskuddet til barnehagene blir en del av rammefmansieringen,  med tilhørende større
ansvar til eiemelkommunene,  er det ekstra viktig at det stilles konkrete minimumskrav til sikkerhet,
oppholdsmiljø og innhold i barnehagen. Vi erfarte selv  i budsjettprosessen for 2004,  selv med dagens lovverk,
hvordan Ahus presset inn flere barn på avdelingene for å spare penger.  Vi har grunn til å tro at presset på
bemanning og lekeareal ikke vil avta dersom det foreliggende forslaget til ny barnehagelov blir vedtatt.

Vi mener dagens bemanningsnorm,  med tre voksne for henholdsvis ni eller atten plasser, er en
minimurnsbemanning for å kunne ivareta sikkerheten i bamhagen. Som en følge av dette er det viktig at
bemanningsnormen ikke fjernes men isteden flyttes fra forskrift til lov. Dersom barnehagene gis anledning til å
redusere bemanningen ytterligere i forhold til dagens norm vil  dette enten gå ut over sikkerheten eller gjøre
barnehagen  om til eh oppbevaringsinstitusjonmed sterke begrensninger på barnas lek og utfoldelse. For
eksempel vil en redusert bemanning i praksis gjøre det umulig med turer eller andre aktiviteter utenfor
barnhagen,  Det vil også sterkt redusere det enkelte barns mulighet for personlig oppfølging,  trøst,  trygghet og
voksenkontakt.

Videre er det viktig at barna sikres et visst lekeareal både ute og inne.  Barn har ulike interesser og det er derfor
nødvendig at arealet er  stort nok til  at det kan pågå ulike aktiviteter samtidig.  Ikke minst har også barn iblant et
behov for å kunne trekke seg tilbake å ha litt tid for seg selv. Vi mener derfor det er viktig at dagens norm for
barns lekeareal opprettholdes og gjøres tilen del av bamehageloven.  Flere barn på samme areal vil medføre
økt stress og flere konflikter blant barna.

Vi mener videre at dagens krav til utdanning for styrere og pedagogiske ledere må opprettholdes. Vi har tiltro til
at dagens førskolelærerutdanning gir personell med innsikt i og forståelse for barnas behov og muligheter.
Selv om personlige egenskaper og lang erfaring i enkelte tilfeller kan oppveie for mangØe utdannelse er det
ingen grunn ti  at utdanningskravet skal fjernes.

Vi mener intensjonen bak barnekonvensjonens artikkel 3 nr 3, støtter vårt syn på forslaget til ny barnehagelov:
Partene skal sikre at de institusjoner og f4enester som har ansvaret  for barns omsorg etler beskyttelse ,  retter seg  etter
standarder  som  er fastsatt av kompetente myndigheter,  særlig med hensyn tlf  sikkerhet, helse, personeiets antall og
kvalifikasjoner  samt  kvalifisert tilsyn.
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Ove Jørgen Carisen
leder foreldrerådsutvalget barnehage 3
Barnehagene ved Akershus universitetssykehus (Ahus)


