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REFERAT
FRAMØTEI SAMARBEIDSUTVALGET
FORPRESTERØD
BARNEHAGE
TIRSDAG07.12.04
Møtet ble holdt i Prestered barnehagekl.16.30- 18.30.Tom Strønstad Olsen og Hanna
CamillaKullander møtte ikke.
Sak 17/ 04

Høringsuttalelsefra SU ved Prestered barnehagevedr. ny
barnehagelov.

Lovenskapittel I: Barnehagensformal og innhold.
Samarbeidsutvalgeti Presteredbarnehagemener at det er hjemmene somhar ansvar
for forhold somhar med kristen tro og lære 8 gjøre. Barnehagens
virksomhet m&bygge
påkristneogetiskegrunnverdier
oggibarnakjennskap
til tradisjoner somer del av v&r
(kristne) kulturarv..
BFD'sforslagframheverbarnehagens
omsorgs
- ogoppdrageroppgaver
ogat barnehagen
skal bistå hjemmene
..." Samarbeidsutvalget
menerat begrepet"oppdragelse"
representereren tenkemåteder barn betraktes somobjekter somskal fylles med
voksneskunnskap
og forståelseav verden. Vi menerat arbeidsgruppas
forslagtil
innholdgir barnehageneen tydeligere plattform der barnehagensmandattrer godt
fram. Her betraktes barnet som et aktivt og medkapendesubjekt. Samarbeidsutvalget
støtter derfor arbeidsgruppens
synpå barnehagens
innholdslik det kommerfram s. 30
- 31.Vi mener at omsorgsbegrepetkommertydelig nok fram i arbeidsgruppasforslag.
Lovenskapittel II: Barnsog foreldres medvirkning
Kapitlet stadfester at barn er fullverdige individer og subjekter, og dette er positives
Imidlertid er mer enn 25 `yoav barna i barnehagenunder 3 &r, og mangeer for småtil 8
uttale seg via språk. Imidlertid uttrykker små barn hvordande har det, hva de vil og
ikke vil. Samarbeidsutvalgetforeslår at 'uttrykke seg" benyttes i stedet for "uttale
seg".
Lovenskapittel IV : Barnehagemyndighetens
generelleoppgaver
Samarbeidsutvalgetønsker ikke 8 fjerne minimumsnormfor areal - verken ute eller
inne.Barntrenger god plass for å utfolde seg, og normenbør sikre at dette blir
ivaretatt.
Lovenskapittel V: Personalet

Samarbeidsutvalgetved Presterød barnehagestøtter alternativ B i forslaget til
lovtekst, menmenerat et års tilleggsutdanningtil annentre&rig pedagogiskutdanningpå
høgskolenivåikke er tilstrekkelig i forhold til daglig ledelse av barnehagen.
Samarbeidsutvalgetstøtter arbeidsgruppasyn p&at "ideelt sett bør alle somarbeider i
barnehageha formell kompetanseinnenpedagogikk
, estetiske fag eller andreområder
som kan bidra til et godt miljø for omsorgog latring". Vi mener det er viktig at
barnehagenspersonalehar variasjon og bredde innenfor utdanning,erfaring og
bakgrunn.
SU mener videre at annenpedagogiskutdanningmed I &rs tilleggsutdanningikke kan
sidestillesmed førskolelarrerutdanning.
Vedr. normfor pedagogisk
bemanning
ønskervi ikke at denneskal oppheves
. Vi ønsker
derfor 8 støtte alternativ B - meden førskolelærerpr. 9 - 12 barn slik at
pedagogtettheten i barnehagen styrkes.

Tønsberg 20.12.04
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