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FAU, Kjeldås  barnehage,

Lysdalsveien 25,

3070 SANDE l VESTFOLD

Barne- og familieminister Laila Dåvøy.

Barne- og familiedepartementet,

0026 Stortinget,

OSLO.
7/1 -05

Angående forslag til ny barnehagelov.

FAU i Kjeldås barnehage vil på vegne av alle foreldrene her, vise vår bekymring mht forslaget om ny
barnehagelov.
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Det vi reagerer på i høringsnotatet til den nye barnehageloven er følgende punkter.Dagens lovfestede krav
om førskoleutdanning hos barnehagepersonalet og pedagogtetthet tas bort.  Arealbestemmelsene faller bort,
og det vil ikke lenger være noe krav til et viss antall kvadratmeter pr barn.  Videre blir det opp til kommunene å
avgjøre hva som er en hensiktsmessig og forsvarlig størrelse på barnegruppene.

Vi mener dette gir grunn til bekymring for oss foreldre.  Selv om Barne -  og familiedepartementet mener at den
helhetlige kvaliteten vil opprettholdes,  er vi bekymret for at de gode hensiktene kan skli ut.

Når barnegruppene kan økes fritt,  vil dette fort bli et spørsmål om økonomi.

Vi ser for oss med skrekk at det blir flere barn per avdeling samtidig som plassen blir den samme.  Støynivået
på avdelingene er fra tidligere høyt. Blir det ennå flere barn pr avdelingen kan det vel fort nærme seg et
uutholdelig støynivå,  både for voksne og barn.  En ekstrabelastning for de som tilbringer 8-9 timer i
barnehagen per dag! Hva skjer med trivselen på avdelingene da?

Så kan vi gå over til de hygieniske forhold, spesielt i forhold til smittespredning.  Vi som har barn i barnehagen
vet at i spesielt vinterhalvåret må vi beregne mange dager hjemme med barna pga infeksjoner og lignende.
Putter vi flere barn inn i barnegruppene kan dette sannsynligvis bli et ennå større problem.  Mange barn og
forholdsvis små rom,  gir gode vilkår for smittespredning. Er dette lønnsomt på lang sikt?

Flere barn i barnehagen,  vil si flere barn per voksen å skulle ta seg av. Det vil i praksis si mindre tid til
oppfølging av det enkelte barn.  Kan man virkelig opprettholde en god kvalitet og omsorg for enkeltindividet
ved en slik ordning?  Det enkelte barn fortjener å bli sett, og få individuelt oppfølging ut ifra sitt nivå og sine
behov.

Arbeids situasjonen for de ansatte i barnehagen vil bli presset,  i det de får for mange barn å ta seg av og for
mye å gjøre. Dette kan i verste fall gå utover de ansattes helse og trivsel,  som igjen kan føre til en økning av
sykemeldinger.  Det vil ikke gagne noen.  Blir presset for stort på de ansatte,  slik at det går utover trivsel på
arbeidsplassen -  vil dette dessuten indirekte gå utover våre barn,  da den enkelte ansatte vil yte mindre.

Vi ser med bekymring på at det ikke skal stilles krav til kompetansenivå på de ansatte.  En mindre kvalifisert
medarbeider er billigere å ha ansatt.  Hvis de offentlige kravene ikke er der,  vil sikkert den som er rimeligst å
ha ansatt bli foretrukket.  Slik er det i praksis,  om tingene ser aldri så fint ut på papiret.  Vi vil ha faglige
kvalifisert personale i barnehagen!  Førskolelærere bidrar til å holde det pedagogiske nivået på et godt nivå.
Det trengs gode kvalifikasjoner for å se det enkelte barn med sine behov og også for å fiske opp de som
trenger ekstra oppfølgning og tilrettelegging.  Både de barna som kommer fra trygge og harmoniske familier,
og de barna som har mer vanskeligstilte hjemmeforhold skal ha samme utviklingsmulighet i barnehagen!

Barnehagen skal ikke være en oppbevaringsboks (som det nye lovforslaget i verste fall kan føre til). Barna
våre fortjener bedre enn som så.  Hvem vil vel sende barna sine i barnehagen hvis vi vet at det er for mange
barn,  for dårlig kvalifiserte ansatte og for liten plass? Det er viktig for oss foreldre å føle oss trygge på at barna
har det bra i barnehagen.  Blir barnehagen et dårlig tilbud,  er det mange som vil vurdere andre løsninger. Flere
vil velge å være hjemme med barna og andre igjen (som må jobbe for å få endene til å møtes)  vil kanskje
vurdere å bruke dagmamma.

Er Norge tjent med at flere foreldre trekker seg fra arbeidslivet fordi barnehagetilbudet er for dårlig?

Vi håper dere tar vår bekymring på alvor.  Det er våre barn det er snakk om her.  Både for oss som foreldre,
men også som Norges oppvoksende generasjon.  Det må vi ta på alvor.

Håper du tar deg tid til å se på dette. På forhånd takk.

Mvh  lena  Monsen,  på vegne av FAU og foreldre i Kjeldås barnehage.
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