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Referat fra møte i Samarbeidsutvalget for Barkåker og Semsbyen barnehager i
Semsbyen barnehage  13.12.04

Til stede:
Vivi Muller og Monica Låhne (ansattes representanter)
Ethel Roalkvam og Bente Sandvold (foreldrerepresentanter Semsbyen)
Kari Anne Fevang og Jan Undrum (foreldrerepresentanter Barkåker)
Anne Asheim (styrer Barkåker barnehage)
Anne Gunn Akselsen (virksomhetsleder)
Ikke til stede: Svein Age Dahl og Beate Adolfsen (eierrepresentanter)

Sak 12/04: Uttalelsen ligger vedlagt
Sak 13104: Anne Gunn orienterte om personalsituasjonen fra 01.01.05  på begge
barnehagene.
Sak14/04 : Eventuelt:

1. Foreldrerepresentant fra Barkåker etterlyste informasjon om videre
planlegging av barnehage på Barkåker.  Barnehagens ansatte er bedt
om å komme med innspill/forslag innen desember 2004. Foreldre blir
orientert så snart det er kommet ny informasjon om videre
planlegging/saksgang.

2. Foreldrerepresentant fra Barkåker etterlyste oversikt med bilder av
hvem som er på jobb hver dag. Personalet vil ta dette opp til
vurdering.

3. Foreldrerepresentant fra Semsbyen orienterte om  at de ønsket å
fremme forslag om å opprette en foreldrekasse pålydende kr.100,- pr.
barn. Pengene er tenkt brukt til felles arrangementer for foreldre og
barn, for eksempel juleverksted utenom barnehagens åpningstid.
Dette skjer på foreldremøte våren 2005.

Mei hilse

Anne Gunn Akselsen
Virksomhetsleder

Barkåker og Semsbyen  barnehager

Kopi til: Alle medlemmer i Samarbeidsutvalget
Utvalg for oppvekst
KSA, Tønsberg kommune
Sak 12/04 Uttalelse sendt BFD

Postadr.: Besøksadr.: Telefon: 33348000
Tønsberg kommune Nyveien 7-9 Telefax: 33348010
Nyveien 7-9 3157 BARKAKER E-post: postmottak@tonsberg.kommune.no
3157 BARKAKER Internett: wrowv.tonsberg.kommune.no



REFERAT FRA MØTE I SAMARBEIDSUTVALGET FOR BARKÅKER OG SEMSBYEN
BARNEHAGER
TØNSBERG KOMMUNE
13.12.04

INNSPILL TIL UTKAST TIL NY LOV OM BARNEHAGER

Vi ønsker følgende forslag og endringer til lovtekst i ny lov:

Vårt forslag:
§1 Formål
Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder et likeverdig pedagogisk tilbud.
Barnehagen skal i nærforståelse og samarbeid med barnas hjem bistå barna i deres

danningsprosess og på den måten skape et godt grunnlag for livslang læring og aktiv deltakelse i
et demokratisk samfunn.
Barnehagen skal ta  hensyn  til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, kulturelle og etniske
bakgrunn.
Barnehagens virksomhet skal bygge på de kristne grunnverdier.
Barnehagen skal tilby barn et læringsmiljø preget av lek, omsorg og gode sosiale relasjoner.

Eiere av private.... (uendret)

Vårt forslag:
§2 Innhold
Barnehagen skal være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet.
Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling,
åndsfrihet og toleranse.
Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og
aktiviteter i trygg og samtidig utfordrende omgivelser.
Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder.
Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet, vitebegjær og gi utfordringer med

utgangspunkt i barnas.... (uendret)
Rammeplanen skal gi retningslinjer for barnehagens innhold, oppgaver og organisering.

Vårt forslag:
Merknad: Barns rett til medvirkning ønskes lagt inn i §3 Barnehagens miljø og utforming
§3 Barnehagens miljø og utforming
Barnehagen skal ha utstyr, lokaler og uteareal som fremmer formålet. Barnegruppene må ikke
være større enn det som er pedagogisk og sikkerhetsmessig forsvarlig. Organiseringen må
ivareta barns behov for tilhørighet. Barnehagen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremme

et psykososialt miljø, der det enkelte barn kan oppleve trygghet og sosial tilhørighet. Barn i
barnehagen har rett til å uttale seg  og delta i planlegging og vurdering  av barnehagens daglige
innhold.
Det fysiske  miljøet i barnehagen  bør være i samsvar med de faglige  normene som
fagmyndighetene  til enhver  tid anbefaler.



Barnehagens utstyr skal inspirere til læring gjennom varierte kroppslige aktiviteter ,  utforskning
og lek
Barnehagens lokaler skal  gi romfor  lek, skapende virksomhet og andre aktiviteter samt hvile og
konsentrasjon.
Utearealet skal gi barn mulighet  for lek og fysisk  aktivitet .  Utearealet skal normalt ligge i
umiddelbar tilknytning til barnehagens lokaler .  Departementet kan fastsette nærmere
retningslinjer for særskilte barnehager.

§4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg
Enig i lovutkast
Kommentar:  FAUønsker saksliste på papir i forkant av møteri Utvalg for oppvekst. Viktige
saker til SU er nærmiljøsaker, infrastruktur og reguleringssaker som påvirker oppvekstmiljø,
barnehagen.

§10 Godkjenning
Kommunen avgjør søknad om godkjenning etter en vurdering av barnehagens egnethet  i frohold
til formål  og innhold, jfrs s 1 og 2
Godkjente  virksomheter skal være  registrert  i Enhetsregisteret ...... (uendret)
Merknad:  Det skal settes begrensninger for antall barn,  barns alder og barns lekeareal, samt
pedagogtetthet.
Kommunens vedtak .. (uendret)

§13 Prioritet ved opptak
som utkast  til ny  lov, men  medfølgende tillegg etter: Det skal foretas en sakkyndig vurdering for
å vurdere om barnet har  nedsatt funksjonsevne.
..Den sakkyndige  vurderingen  skal foretas  i samarbeid  med den eller  de som har

foreldreansvaret. Den eller  de som har  foreldreansvaret avgjør  endelig om barnet kan ha nytte
av oppholdet.

§18 Ledelse
som utkast til ny lov, medfølgende endring: Barnehagen skal ha en daglig leder som har
utdanning som førskolelærer.

§19 Barnehagens øvrige personale
Barnehagen skal bestå  av førskolelærere  og annet egnet  personale.  Det skal ansettes en
førskolelærer pr.7-12 barn som er til stede  samtidig . Flertallet  av ansatte i barnehager skal ha
førskolelærerutdanning.
Annet egnet  personalet kan værefor eksempelfagarbeidere.


