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HØRING OM NY BARNEHAGELOV
Høgskolen i Østfold viser til brev datert10. desember2004 med invitasjontil å komme med
høringsuttalelsertil forslag til ny barnehagelov.
Høringsdokumentetbar vært til vurderingved Avdeling for lærerutdanning
. Høgskolen har valgt å
kommenterekun de paragraferhvor vi harkonkretemerknaderog synspunkter.
Genereltvil høgskolen uttrykkeen frykt for at kvaliteten i barnehagenevil kunne svekkes ved det
nye forslagettil barnehagelov. Begrunnelsenefor dette vil framgåav høgskolens merknaderknyttet
til de enkelteparagrafene.

Kap 1.
§ I Formål
Høgskolen ønsker ikke å kommentere § I da den korte høringsfristen ikke har gjort det mulig å
legge høringsuttalelsen fram for styret.
Høgskolen vil imidlertid understreke viktigheten av å ta høyde for at vi lever i et flerkulturelt
samfunn og at barnehagene må inkludere og tilrettelegge for ham fra alle tronretninger og livssyn.
§ 2 Barnehagens innhold
Vi ønsker å beholde den gamle § 2, men med den endring at en tar bort begrepet " tilrettelagt".

Første seting vil da lyde slik: 'Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet".
Begrunnelse: Pedagogisk utdannet personale vil, i kraft av sin utdanning vite at for at virksomheten
skal værepedagogisk innebærer det tilrettelegging.
Begrunnelse for å beholde gammel § 2: det nye forslaget inneholder mange uklare begreper som

ikke er definert. Vi mener dette gjør teksten upresis.
I tillegg under kap. 1:
Høgskolen tilrår at en beholder den gamle § 3 om barnehagens utfomling.

Begrunnelse: det fysiske miljøet er viktig for barnehagenskvalitet. Vi frykter at ved å ta bortdenne
paragrafen vil man stå i fare for å forringe banehagens kvalitet.

Kap 2.
§ 3 Barns rett til medvirkning
i stedet for å brukebegrepetuttale seg om foreslårhøgskolen at en benytterbegrepet
medinnflytelse.
'Barnehagenmå lene til rette for at barnfår medimifytelse i barnehagensvirksomhet"
Begrunnelse:
- barnsalderi barnehagen, 0 - 6 år. Små barnhar mange uttrykksformersom det skal taes
hensyn til.
- tolkningav barns uttrykksformermå ivaretaesav fagpersonermed kunnskapom barns
uttrykksformer
, og dette sikres ved at barnehagenskal være en pedagogisk virksomhetmed
førskolelæreresom avdelingsledere.
Ingen kommentarer til § 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg.

Kap 3.
Høgskolen har ingen kommentarer til
§ 6 Godkjenningsplikt,
§ 7 Barnehageeiers ansvar, eller
§ 9 Fylkesmannens ansvar.
§ 8 Kommunens ansvar
Siste avsnitt om register til bruk for trygdekontorene i forbindelse med kontantstøtten bør fjernes.

Dame informasjonengjelder kontantstøttelovenog har ikke noe i barnehagelovenå gjøre.

Kai) 4.
§ 10 Godkjenning
Høgskolen ønsker at en opprettholder arealkravene fra gammel lov (Rskr. Q-0902 Lov om

barnehager- veiledendenorm)
Ingen kommentar til
§ 13 Prioritet ved opptak
§ 16 Tilsyn og veiledning

Kan 5.
§ 18 Ledelse
Vi vil støtte alternativB, fontsett noen få endringer:
I første setning er det unødvendig med ordetforsvarlig.
Vi ønsker setningen slik:
"Barnehugen skal ha en pedagogisk og administrativ ledelse".

Videre ønsker vi en tilføyelse:
Når barnehage og grunnskole er organisert som en mindre virksomhet, kan skolens rektor være
daglig lederfor barnehagen, forutsatt videreatdanning i barnehagepedagogikk (6Oslp)

§19 Barnehagens øvrige personale

Vi vil støtte alternativA, forutsattnoenendringer:
Den andre setningen: bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en
tilfredsstillende pedagogisk virksomhet.
Høgskolen vil tilrå at dette blir utdypet og klargjort i en merknad til lovtekster.
Den tredje setningen "Likeverdig med førskolelærerutdanning

er annen treårig pedagogisk

utdanningpå høgskolenivå med tillegg av ett års (60 studiepoeng) videreutdanning i
barnehagepedagogikk" tilrår vi går ut siden bemanningskraveter formulert i.
§ 19, første setning,
Setning nr. 5: Departementet girforskrift om dispensasjon og om unntakfra utdanningskravet for
personalet som arbeider i barnehagenpå nattid.
Vi ønsker Ikke et skille til kravom bemanningi barnehage på dagtid eller nattid. Av den grunn
ønsker vi denne seteringenfjernet.
I denne § tilrår høgskolen at en setter inn et tilleggskrav til pedagogtetthet:
1 førskolelærer pr. 18-20 barn over 3 år
1 førskolelærer pr. 8-9 barn under 3år

Gammel lov
§ 19 Utlysing av stillinger; må gjeme gå ut fordi bestemmelsen omfattes av arbeidsmiljøloven
§ 24 Øvingsopplæring ønsker høgskolen at en beholder.
BegØelse : Det er en viktig bestemmelse i forhold til å kunne skaffe nok praksisbarnehager.
(Dette gjelder særlig på små steder med få barnehagerå velge mellom). Barnehagenbar stor
etterspørselav praksisplasserfra flere typer utdanninger. Vi vil at barnehageneogså i framtiden skal
prioritere studenterfra førskolelærerutdanningen
. Uten denne bestemmelsen harvi ingen
påvirkningsmuligheter verken i forhold til eiere eller praksisbarnehager.

Med vennlig hilsen

' irgtLHøgskoledirektør
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