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Vi er bekymret over barne- og familieministeren Laila Dåvøys lovforslag
og syntes dette er oppsiktsvekkende. Først og fremst er det forslaget om
å redusere kompetansekravet og arealkravet vi er opprørt over, samt
forslaget om å fjerne kravet om antall barn pr. voksen.
Vi føler som foreldre at det er vår plikt å være våre barns talerør i en slik
sak.

Når det gjelder forslaget om å oppheve normen for pedagogisk
bemanning fra barnhagene vil jo selve fundamentet bli borte. Barn med
spesielle behov blir lettere oppdaget av et faglig, rustet personale, og vil
da få mulighet til å få dekket disse ulike behovene gjennom faglig
tilrettelegging.

Flere barn pr voksen er et resultat av endringen i denne loven. Hvordan
blir hverdagen da til barna våre?

Vi ønsker en hverdag som består av at barna får mulighet til lek,
meningsfylte opplevelser og kan utvikle seg i trygge og utfordrene
omgivelser.

Voksne er barnas viktigste støttespillere/stillas, og mye av den nære
kontakten i dagliglivet vil forsvinne dersom loven blir en realitet. Barna
våre tilbringer mange timer i barnehagen hver dag, og vi forventer som
foreldre at våre egne "håpefulle" skal bli sett og godt ivaretatt av
personalet hver eneste dag. Hvordan skal dette gjennomføres dersom
det blir færre voksne?
Det vil jo også redusere areal for vært enkelt barn til lek og boltring, både
ute og inne.



I dagens samfunn er man jo så opptatt av kvalitetssikring,  hvor blir det av
kvalitetssikringen ved en slik lovendring?  Det er vel ingen som ønsker å
ha barna sine på "oppbevaring"  hele uka igjennom.  Vi vil med dette
uttrykke vår bekymring dersom dette skulle bli fremtiden i våre
barnehager.

Vi satser på at dette forslaget aldri kommer så langt,  men blir stoppet av
mennesker som ikke ønsker å stagnere utviklingen for
barnehagearenaen,  men prioritere barna ved livets begynnelse.

Med hilsen
for foreldrene i Haugar Barnehage
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