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"NY BARNEHAGELOV-ER DETTE FOREBYGGENDE
FOR BARN, PERSONAL OG FORELDRE ? "
Når der gjelder forslaget om å oppheve normen for pedagogisk bemanning fra
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barnehagen, mener vi personalets grunnprinsipper/fundament i deres arbeid med
våre barn blir borte. For det første kan barn med spesielle behov, bli
vanskeligere å se/bli oppdaget, når Dåvøy vil ruste ned et godt skolert personal
med høy arbeidsmoral. Tilrettelegging og oppfølging av barn med spesielle
behov, vil derfor vanskelig la seg gjøre. Vi stiller oss derfor noen spørsmål;
Hvordan blir hverdagen til våre barn? Hva blir resultatet, når endringene er flere
barn pr. voksen ?
Vi har et sterkt ønske om at våre barn, neste generasjons arbeidstakere, skal få
mulighet til fri lek, meningsfylte opplevelser og utvikle seg i trygge og
utfordrende omgivelser. Tilstedeværende og faglig oppdaterte voksne må være
et absolutt, når personalet sammen med foreldre, er de viktigste støttespillerne i
barnas hverdag. En annen alvorlig konsekvens kan bli, at den nære og gode
relasjonen mellom barn og voksen vil opphøre ved en slik lovendring. Barna
tilbringer mye tid i barnehagen hver uke, og som foreldre forventer vi at våre
egne barn skal bli sett, hørt og godt ivaretatt av personalet til en hver tid.
Barnehageloven sier at tiden i barnehagen skal være en forberedende instans, for
barna til skolestart. De skal også gi barn en forståelse/begrepsavklaring på ulike
fagemner, som f.eks. matematikk. Dette vil personalet ikke ha mulighet til å
gjennomføre, når Dåvøy ønsker flere barn pr. voksen, samtidig som hun
reduserer kompetanse- og areal kravet.
Flere barn pr. voksen, vil redusere arealet til hvert enkelt barn. Muligheten

til fri

lek/boltring og utviklende aktivitet, både ute og inne, vil reduseres betraktelig.
Kvalitet og kvalitetssikring er elementer i personalets fundament, som ikke kan
opprettholdes i forhold til dagens krav, når det gjelder arbeid i inne og ute miljø.
I dag er det ingen som ønsker å ha barna på "oppbevaring" hele uken igjennom!
Med dette brev uttrykker vi stor bekymring og engstelse, om dette skulle bli
barna og personalets hverdag i vår og andres barnehager. Vi håper og tror at
dette forslaget aldri kommer så langt, men blir stoppet av politiske og tenkende
individer, som ikke ønsker å stagnere og hemme utviklingen for
barnehagearenaen, barna og personalet. Vi må prioritere barna ved livets
begynnelse og tenke forebyggende for deres fremtid !
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