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REFERAT FRA MØTE I SAMARBEIDSUTVALGET FOR PRESTERØD BARNEHAGE
TIRSDAG 07.12.04

Møtet  ble holdt  i Prestered  barnehage kl.16.30 -  18.30. Tom Strønstad Olsen og Hanna
Camilla Kullander møtte ikke.

Sak 17/ 04 Høringsuttalelse fra SU ved  Prestered barnehage vedr.  ny
barnehagelov.

Lovens kapittel I:  Barnehagens formal og innhold.

Samarbeidsutvalget i Prestered barnehage mener at det  er  hjemmene som har ansvar
for forhold  som har med kristen tro og lære 8 gjøre.  Barnehagens virksomhet m& bygge
på kristne og etiske grunnverdier og gi barna kjennskap til tradisjoner som er del av v&r
(kristne) kulturarv..

BFD's forslag framhever barnehagens omsorgs-  og oppdrageroppgaver og at barnehagen
skal bistå hjemmene..."  Samarbeidsutvalget mener at begrepet "oppdragelse"
representerer en tenkemåte der barn betraktes som objekter som skal fylles med
voksnes kunnskap og forståelse av verden . Vi mener at arbeidsgruppas forslag til
innhold gir barnehagene en tydeligere plattform der barnehagens mandat trer godt
fram. Her betraktes barnet som et aktivt og medkapende subjekt. Samarbeidsutvalget
støtter derfor  arbeidsgruppens syn på barnehagens innhold slik det kommer fram s. 30
- 31. Vi mener at omsorgsbegrepet kommer tydelig nok fram i arbeidsgruppas forslag.

Lovens kapittel II:  Barns og foreldres  medvirkning
Kapitlet stadfester at barn er fullverdige individer og subjekter, og dette er positives
Imidlertid er mer enn 25 `yo av barna i barnehagen under 3 &r, og mange er for små til 8
uttale seg via språk. Imidlertid  uttrykker  små barn hvordan de har det, hva de vil og
ikke vil. Samarbeidsutvalget foreslår at  'uttrykke  seg" benyttes i stedet for "uttale
seg".

Lovens kapittel IV :  Barnehagemyndighetens generelle oppgaver
Samarbeidsutvalget ønsker ikke 8 fjerne minimumsnorm for areal - verken ute eller
inne. Barn trenger  god plass for å utfolde seg, og normen bør sikre at dette blir
ivaretatt.

Lovens kapittel V: Personalet



Samarbeidsutvalget ved Presterød barnehage støtter alternativ B i forslaget til
lovtekst,  men mener at et års tilleggsutdanning til annen tre&rig pedagogisk utdanning på
høgskolenivå ikke er tilstrekkelig i forhold til daglig ledelse av barnehagen.

Samarbeidsutvalget støtter arbeidsgruppa syn p& at "ideelt sett bør alle som arbeider i
barnehage ha formell kompetanse innen pedagogikk, estetiske  fag eller andre områder
som kan bidra til et godt miljø for omsorg og latring". Vi mener det er viktig at
barnehagens personale har variasjon og bredde innenfor utdanning, erfaring og
bakgrunn.

SU mener videre at annen pedagogisk utdanning med I &rs tilleggsutdanning ikke kan
sidestilles med førskolelarrerutdanning.

Vedr.  norm for pedagogisk bemanning ønsker vi ikke at denne skal oppheves. Vi ønsker
derfor 8 støtte alternativ  B - med en førskolelærer pr. 9 - 12 barn slik at
pedagogtettheten i barnehagen  styrkes.

Tønsberg 20.12.04
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