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Barne- og familiedepartementet

Skavanger Barnehage
3617 Kongsberg

Sak nr 0114 /04 Ny  barnehagelov høring

Skavanger barnehage ønsker å komme med følgende uttalelse ifra høring angående ny barnehage lov.

Departementet foreslår å lempe på/ljjerne kravene til pedagogisk bemanning og antall barn pr personalet.

Skavanger barnehage anser at dette vil medføre negative følger for barna og personalet.

Når det gjelder barna innebærer dette at kvaliteten og omsorgen for det enkelte barn vil bli dårligere.
Hvis barnegruppene blir større vil dette medfører :
- dårligere oppfølgingsmulighet av det enkelte barn pga flere barn pr personal
- at barn med spesielle behov få mindre oppfølging (pga flere barn) og dårligere oppfølging (ikke krav til
pedagogisk utdanning)
- mer uro, støy og konflikter som igjen medfører mer slitne barn
- dårligere miljø (HMS) pga flere barn på mindre areal
- mindre tid til positiv og rolig omgang med hvert enkelt barn

Når det gjelder personalet og dens pedagogiske utdanning innebærer dette at kvaliteten på utvikling og
pedagogisk oppfølging av barna blir dårligere.
Hvis personalets kompetanse blir redusert vil dette medfører
- dårligere pedagogiske opplegg for barnegruppene
- dårligere veiledning
- mer slitent og frustrert personal
Skavanger barnehage anser det som helt nødvendig at styrer og pedagogisk leder må ha pedagogisk
kompetanse for å lede en pedagogisk virksomhet.

Barna er vår viktigste ressurs derfor er det viktig å gi dem en god barndom.
Barnehagene blir hvis forslaget går igjennom bare en oppbevaringsplass og barnehagene er trossalt en
stor og viktig del av barnas oppvekst. Derfor er det viktig at barnehagene også tilbyr barna kvalitet og
pedagogisk utvikling.
Vi på Skavanger barnehage anser at barna er det viktigste vi har og at det er viktig å satse på barna fra de
er små sånn at de far en god start på et godt liv.
Derfor ønsker vi dagens lov videreført ift:
- krav om førskoleutdanning for styrer og pedagogisk leder
- minimumsnorm for antall barn pr pedagogisk leder
- minimumsnorm for antall barn pr personal
- minimumskrav til areal
I den nye loven ønskes en minimumsnorm, ikke dårligere enn dagens, som er tallfestet, ifl areal,
gruppestørrelse, bemanning og utdanning. Slik vil kvaliteten i barnehagene sikres.

Påvegne av personalet ved Skavanger barnehage
Annelie Stark
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