
,330. CC

HØRINGSUTTALELSE FRA SAMARBEIDSUTVALGMØTE I KONGSEIK
BARNEHAGE  13.DESEMBER 2004  a.Ø  y 1  e

Tilstede: Anne Hestnes, Kari H.  Moen ,  Nina Morken ,  Tone Morsund , Ann Kristin
_ q 3O

Andresen ,  Bjørn -Erik Hammer

Saker:
1. Innspill til høringsutkastet til ny barnehagelov:

o Foreldrerepresentanten påpekte at det er  svært uheldig  at foreldrene ikke er
høringsinstans .  Brukernes medvirkning er sterkt svekket i denne saken.

o Vi forventer at:
• Det er en fast norm for antall barn pr areal

• Begrunnelse: Barna trenger en hvis sikkerhet på norm i forhold
til plass ,  ved en normsetting vil ikke økonomi avgjøre om
barnehagen er "tilstrekkelig" eller ikke, lek og læring går hånd i
hånd - og trenger plass, barn er født til bevegelse - barn trenger
lovfestet~ til bevegelse, vi vet at det er flere små barn i
barnehagene enn tidligere - disse trenger mer plass.

Pedagogtettheten i barnehagene økes
• Begrunnelse: det er vesentlig for en pedagogisk tilrettelagt

virksomhet at det er pedagoger som jobber der, pedagogene kan
barns utvikling,de kan se barns behov for ekstra hjelp tidlig,
empati, aggresjon, frustrasjon, de kan om  barn  i gruppe, de vet
hva uttrykkene til 1-3  åringene  betyr når denne gruppa  uttaler
seg om medvirkning ,  antall barn under 3 år øker i barnehagene,
antall barn med som krever noe ekstra øker, foreldrenes krav til
barnehagen og dens innhold øker, kravet om kvalitet øker
,livslang  læring skal synliggjøres og hvordan lærer barn - det vet
førskolelærerne, krav fra lovgivere ang. lovverk og rammeplan
økes - da må det være kompetent personale i barnehagen som
kan dette,

Det er en norm på 12- 14 barn pr førskolelærer
• Begrunnelse :  vi må sikre kvaliteten til alle barn i barnehagen,

alle barn måfå sin del av kvalitets kaka, alle barn skal få sin
individuelle særbehandling av pedagoger som tilrettelegger for
læring, lek og utvikling ,  pedagogene må ha tid til barnet,
foreldrene  og eventuelt andre hjelpeinstanser

Det er en styrer som er førskolelærer i hver barnehage  (normfestet i
loven)



Begrunnelse : Det må være en førskolelærer som styrer det
pedagogiske  i en barnehage , styreroppgavene  består av
administrative  oppgaver,  men også personalansvar  og pedagogisk
ansvar , det er styrer som er pedagogisk pådriver, kvalitetssikrer
og lokomotivet Styrer  er barnehagens ansikt utad  med tanke på
samarbeid med barnevern , PPT, helsestasjon og rettsapparat osv.

Generelt vil vi si at det er trist at denne debatten har kommet opp. Vi mener at barnehagene i
dagens samfunn har en posisjon som institusjon og at denne er akseptert fra departementet. Vi
ser det som krenkende ovenfor barn under 7 år at de ikke skal få det beste tilbudet i barnehagen.
Grunnlaget for barns utvikling og betydningen av denne legges i de tidlige barneårene, da burde
kompetanse hos de som jobber med denne gruppen også være den beste.


