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HØRINGSNOTAT
OM NY BARNEHAGELOV
Viviser til brev fra Det kongelige Bante- og familiedepartement datert 9.11.04 vedrørende høringsnotat om Ny
barnehagelov. Videre viser vi til brev fra UFDdatert 10.12,04 der høringsinstansene
blir bedt om å sende
uttalelsentil UFDog ikke BFD.
Vi oversendermeddette vår høringsuttalelse
og beklagerat vårtsvar er noesein i forhold til UFDsframskynde-te

frist.
8.3 KOMMUNENSANSVAR
SOMBARNEHAGEMYNDIGHET
Barne- familledepartementetsier i høringsutkastet
(s. 51) at et av regjeringenshovedmåler

"åstyrke
kommunens
rolle som lokal barnehagemyndighet (or å sikte et helhetlig barnehagetilbud som er av
god kvalitet og somer tilpassetlokaleforhold og behov'.
Departementetønskerå synliggjøredette i lovteksten
. I § 8 heter det derfor
'Kommunener lokalbarnehagemyndighet
ogskal sikreat barnehagendrivesf samsvarmed glefdendelover

og regler.
VI finnerdenneformuleringenlitedekkendefor den rollekommunenskal ha i forholdtil å sikre ikke bareteknisk
ogøkonomiskkvalitet, men ogsåpedagogiskkvaliteti barnehagen
. Rammeplanfor barnehagerer utgangspunkt
for beskrivelseav pedagogiskkvalitet. Den nevnesikke i lovteksten.
ForslagLovteksten i §8 bør inneholdeen formulering av kommunensansvarfor den pedagogiskekvaliteten.
8.4 FYLKESMANNENS
ANSVAR
Fylkesmannen
skal i følgelovforslagetføre tilsynmed hvordankommuneneutøversitt ansvarsom
barnehagemyndighet
Vår erfaring som en utdanningsinstitusjon med studenter i mange barnehager tilsier at
behovet for å bli sett av noen utenfra fortsatt er tilstede . I andre land trygger man opp evalueringsordningerder

den enkeltebarnehagemedjevne mellomromgjennomgåren eksternevaluering
. Dette har vi ikke,så vidtvi
kjennertil, planerom 1Norge. Men det er fortsattbehov for at den enkelte barnehageblirsett av en
utenforståendefaginstans. Derforer det behovfor at fylkesmannenfører tilsynmed den enkelte barnehage.
Forslag Fylkesmannens
rolle somtilsynopprettholdes.

Univealtatat I Stavenger
4038 Stavenger

Telefon: 5182

10 00

Telefaks:5183 10 50
EOOat Ona
uww3

nn

{s

9.1 GODKJENNING
AVBARNEHAGER
Arealnormen(9.t5)
Dagensbarnehagelovinneholder i dag en normfor barnslekearealinne ogfor størrelsenpå utearealet(§12).
Normen er i forslaget til ny lov foreslått flerret , og det overlates til den enkelte kommune å foreta vurdering av
lekearealetsstørrelseut fra lokaleforholdog behov.
Vi vet at mangekommunerhar en anstrengtøkonomi. Vi ser mulighetenfor at kostnaderkan kommetil å veie
tyngreenn behovfor lekearealetfor barna når den enkeltebamehageeler skal vurderestørrelsenpå lekearealet
Forskning viser at vi får stadig flere motorisk usikre barn og barn som er fysisk svake . Dette påvirkerigjen barnas
sosiale nettverk og selvbilde , og kan få negative konsekvenser for læring og psykisk helse . Fedme, som en
konsekvensav et fysiskinaktivtliv, er økendeblant barn.Dette gir grobunnfor helseproblemer
seinerei livet.
Barntrengeret minimumav arealfor å kunneutfoldeseg i leken. De oppholderseg inntil45 timer ukentligi
barnehagene. Arealnormenei den gamlelovenmå opprettholdes.
Farslag; Arealnormenopprettholdes og omtales 1§10

112 S1YREØLJG LEDER
VI er enigemed Barne-og familiedepartementetI at
'Personalets stabilitet er av stor betydning for barnehagens kvalitet og organisasjonens mulighet for å arbeide
systematiskog langsiktigmed kvalltetsutvikling (s. 81).
Vi vet ogsåat stabilitetpåvirkesav trivsel,av en følelseav å mestrearbeidetog å gløret kvalitativtgodtarbeid.
Lederensrolleer her sentral, Dette gjelderpå alle arbeidsplasser
. Forå skapeen kvalitativtgod barnehage,er det
viktigat barnehagelederen
har kunnskapom førskolebarnet
, relasjonermellomførskolebarnetog nære
omsorgspersoner og om planlegging og utviklingav barnehager. Førskolelærerutdanningen er den eneste
utdanning som gir en slik kunnskap. Ved tilsetting I stilling som styrermå førskolelaeremtdanningen vurderes
sammenmed andrefaktorersomfor eksempeladministrativeog strategiskeevner.
Kommuneøkonomien
er så stram i mangekommunerat det kan føre til presspå å tilsettestyreremed lavere
kompetansefor å sparepenger,dersomdet er mulighettil å gjøredette. Å kreveat de ansattehar en utdanning
som er tilpassetden jobbende har, er den bestemåtenå sikrekvalitetensombåde arbeidsgruppen,
departementet utdanningsinstitusjonene
og brukerneav barnehageneetterspør.
Vi støtter alternativB 1§18 Ledelse.
11.3 BARNEHAGENS
ØVRIGEPERSONALE
Dagenslovstillerbare kravtil at bemanningenmå væretilstrekkeligtil at personaletkan driveen tilfredsstillende
pedagogisk

virksomhet

Vi er enige i arbeidsgruppens

vurdering om at alle som arbeider i barnehage ideelt sett

skal ha formell kompetanse innen pedagogikk, estetiske fag eller andre områder som kan bidra til et godt miljø for
omsorg og læring.
Dagens barnehagelov Inneholder også en norm for pedagogiske bemanning. Departementet ber om synspunkter
på om denne kan fjernes. Vi menerat denne normeringen bør bli stående i den nye barnehageloven.
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Agi barngode utviklings-og aktivitetsmuligheter
er sentralei både den gamle og den nye lov(§1), Norgehar pr.i
dag en lavere pedagogbemanning i barnehagen enn land det er naturlig å sammenligne oss med. Dersom normen
skal endres, så bør den Biøres strengere , ikke åpne for muligheten til at det skal være enda flere barn pr. ansatt.
Uten nærmerepresiseringeråpnerbegrepenetilstrekkelig
oghensiktsmessig
brukti forholdtil pedagognormopp
for ulike tolkninger. Dissetolkningeneskal gjøresav den enkeltepolitiker, med eller uten kunnskapom små barns
behovfor samspillog nærhet, og med barnehageeiers
økonomiskesituasjonsom bakteppe. Dette kan føre til at
vi får flere barn pr. pedagogenn vl har 1dag.
Foreldrene betaler dyrtfor at barna skal få et pedagogisk tilbud og for at de selv skal kunne forholde seg Viog
søke råd hos voksne som har en høgskoleutdanning som er rettet direkte mot barn. Førskoteiærerutdannmgen er
unik l så måte, og det er ogsåderforBarneverneti en årrekkehar bruktbarnehageplasser
somforbyggendetiltak
vil det bli mindretrygtfor foreldreneå ha sine barn i
for sine klienter.Forsvinneransattemad denneutdan~,
barnehagen. og de vil misteden verdifulleforeldresamtalenmed kyndigefagfolk. Barnehagenvil hellerikke kunne
brukessomforebyggende
tiltak dersomspisskompetansen
til førskolelærerne
forsvinner.
Forslag: Bemanningsnormenvidereføres (alternativ B)
VI stetter alternativ
A i §19 Barnehagens
øvrigepersonale
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