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Til: stortinget.postmottak@stortinget.no
Emne: Til Barne-og familieministerLailadåvøy.

FAU, Kjeldås barnehage,
Lysdalsveien 25,

3070 SANDEl VESTFOLD

Barne- og familieministerLaila 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 høringsnotatettil den nye barnehagelovener følgendepunkter.Dagens lovfestedekrav
om førskoleutdanninghos barnehagepersonaletog pedagogtetthettas bort. Arealbestemmelsenefaller bort,
og det vil ikke lengervære noe krav til et viss antall kvadratmeterpr barn. Videre blirdet opp til kommuneneå
avgjøre hva som er en hensiktsmessigog forsvarligstørrelsepå barnegruppene.
Vi mener dette gir grunntil bekymringfor oss foreldre. Selv om Barne - og familiedepartementetmener at den
helhetligekvalitetenvil opprettholdes
, er vi bekymretfor at de gode hensiktenekan skli ut.
Når barnegruppenekan økes fritt, vil dette fort bli et spørsmålom økonomi.
Vi ser for oss med skrekkat det blirflere barn per avdelingsamtidigsom plassenblirden samme. Støynivået
på avdelingeneer fra tidligerehøyt. Blirdet ennå flere barn pr avdelingenkan det vel fort nærme seg et
uutholdeligstøynivå, både for voksneog barn. En ekstrabelastningfor de som tilbringer8-9 timer i
barnehagenper dag! Hva skjer med trivselenpå avdelingeneda?
Så kan vi gå over til de hygieniskeforhold, spesielti forholdtil smittespredning
. Vi som har barn i barnehagen
vet at i spesieltvinterhalvåretmå vi beregne mange dager hjemme med barna pga infeksjonerog lignende.
Puttervi flere barn inn i barnegruppenekan dette sannsynligvisbli et ennå større problem. Mange barn og
forholdsvissmå rom, gir gode vilkårfor smittespredning.Er dette lønnsomtpå lang sikt?
Flere barn i barnehagen, vil si flere barn per voksenå skulleta seg av. Det vil i praksissi mindretid til
oppfølgingav det enkelte barn. Kan man virkeligopprettholdeen god kvalitetog omsorgfor enkeltindividet
ved en slik ordning? Det enkelte barn fortjenerå bli sett, og få individueltoppfølgingut ifra sitt nivå og sine
behov.
Arbeidssituasjonenfor de ansatte i barnehagenvil bli presset, i det de får for mange barn å ta seg av og for
mye å gjøre. Dette kan i verste fall gå utoverde ansatteshelse og trivsel, som igjen kan føre til en økningav
sykemeldinger. Det vil ikke gagne noen. Blirpressetfor stortpå de ansatte, slik at det går utovertrivselpå
arbeidsplassen- vil dette dessutenindirektegå utovervåre barn, da den enkelte ansattevil yte mindre.
Vi ser med bekymringpå at det ikke skal stilleskrav til kompetansenivåpå de ansatte. En mindrekvalifisert
medarbeiderer billigereå ha ansatt. Hvis de offentligekravene ikke er der, vil sikkertden som er rimeligstå
ha ansatt bli foretrukket. Slik er det i praksis, om tingeneser aldri så fint ut på papiret. Vi vil ha faglige
kvalifisertpersonalei barnehagen! Førskolelærerebidrartil å holde det pedagogiskenivåetpå et godt nivå.
Det trengsgode kvalifikasjonerfor å se det enkelte barn med sine behov og også for å fiskeopp de som
trengerekstra oppfølgningog tilrettelegging
. Både de barna som kommerfra tryggeog harmoniskefamilier,
og de barna som har mer vanskeligstiltehjemmeforholdskal ha samme utviklingsmulighet
i barnehagen!

Barnehagenskal ikke være en oppbevaringsboks
(som det nye lovforslageti verste fall kan føre til). Barna
våre fortjenerbedre enn som så. Hvem vil vel sende barna sine i barnehagenhvisvi vet at det er for mange
barn, for dårligkvalifiserteansatte og for liten plass?Det er viktigfor oss foreldreå føle oss tryggepå at barna
har det bra i barnehagen. Blirbarnehagenet dårligtilbud, 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 brukedagmamma.
Er Norge tjent med at flere foreldretrekkerseg fra arbeidslivetfordi barnehagetilbudeter for dårlig?
Vi håper dere tar vår bekymringpå alvor. Det er våre barn det er snakk om her. Både for oss som foreldre,
men også som Norgesoppvoksendegenerasjon. Det må vi ta på alvor.

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

Mvh lena Monsen, på vegne av FAU og foreldrei Kjeldåsbarnehage.
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