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Hei. beklager at dette kommer noe seint. Prøvde å sende tidligere, men hadde datatrøbbel.
Vedlagt ligger høringsuttalelse på vegne av foreldrene i vår barnehage og uttale fra
styrerne i de private barnehagene i Fræna kommune.

Mvh Linda Spjeld Olsen
Styrer i Utsyn barnehage
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TIL FORELDRE

HØRINGSUTTALELSE VEDR. NY BARNEHAGELOV

Utkastet til ny barnehagelov fra barne -og familieminister Laila Dåvøy åpner for å
droppe kravene om kompetanse ,  bemanning og areal i barnehagene. Her får dere en
kort oppsummering av de mest omstridte punktene.

Utdanningsforbundet gikk hardt og tydelig ut i mediene etter at de fikk utkastet 10. november.
Årsaken er alternativene som presenteres om kompetanse og bemanning ,  som i verste  fall vil
bety  en slutt på dagens retningslinjer og i stedet  lar hver  enkelt kommune avgjøre hvilke krav
man ønsker i sine barnehager.

Dessuten fjernes kravene til barnehagens inne-og uteareal i utkastet.

Vi mener lovutkastet kan komme til å sette handlefrihet for kommunene foran kvalitet i
barnehagene.

Under finner du de viktigste forandringene i utkastet.

Kompetanse  og bemanning:

I § 17 i dagens lov, om barnehagens øvre personalet, står det: "Pedagogiske ledere må ha
utdanning som førskolelærere. Bemanningen i barnehagen må være tilstrekkelig til at
personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. Departementet gir utfyllende
forskrifter om pedagogisk bemanning."

Bemanningsnormen er i dag 14-18 barn over 3 år og 7-9 barn under 3 år.Forholdet mellom antall barn
og pedagoger er en av de viktigste faktorene for å sikre kvaliteten i barnehagene. Denne kan forsvinne
i den nye loven.

I en ny § 19 i lovutkastet lister nemlig departementet opp fire alternativer, hvor bemanningsnormen
enten foreslås videreført, endret eller fjernet.

I utkastet sidestilles førskolelærerutdanning med annen treårig pedagogisk utdannelse pluss ett år med
barnehagepedagogikk. Alle alternativer har fjernet tittelen pedagogisk leder, men bruker i stedet
betegnelse førskolelærer eller pedagog. I verste fall kan dette for eksempel bety at personale ansatt for
å ta seg av funksjonshemmede barn regnes med i forholdet mellom antall barn og pedagoger.

Alternativ D i § 19 stiller absolutt ingen krav verken til kompetanse eller bemanning, her står det
bare:"Bemanningen skal være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk
virksomhet.Bamegruppene skal ha en størrelse som er hensiktsmessig ut fra barnas alder og
forutsetninger.

Utkastet til  ny lov  fjerner dessuten betegnelsen styrer

I § 16 i dagens lov, om styreren, heter det at den daglige ledelsen i hver barnehage skal utføres av en
styrer med utdanning som førskolelærer.
Mens det i § 18 i forslaget til ny lov listes opp to alternativer: "Alternativ B sier at barnehagen skal ha
en daglig leder som er utdannet som førskolelærer eller har en annen treårig pedagogisk utdanning på
høgskolenivå, med tillegg av ett års videreutdanning i bameahgepedagogikk".



Mens det i alternativ A kun står: "Bemanningen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ
ledelse. Barnehagen skal ha en daglig leder."

Dette betyr at det ikke er noe bamehagepedagogisk kompetansekrav til daglig leder. Dessuten åpner
det for at ledelsesfunksjonen og den daglige ledelsen kan utføres av det samme personalet som står i
direkte arbeid med barna.

Areal:

I § 3 i dagens lov står det: "Barnehagen skal ha lokaler og utearealer som er egnet for formålet ut fra
hensynet til barnas alder og oppholdstid. Barna skal ha mulighet for varierte aktiviteter i trygge
omgivelser. Uteområdet skal normalt ligge i umiddelbar tilknytning til barnehagens lokaler.

Arealnormen er i dag bl.a. 4 kvadratmeter pr. barn over 3 år.

I forslaget til ny lov  integreres disse kravene i § 2 og §  10. Det betyr i praksis  ingen retningslinjer om
areal i barnehagene . Det vil  være  opp til  kommunen.

Annet:

Dagens formålsparagraf -§ 1 - opprettholdes uten endringer.

§ 2 om innhold utvides, men vi er enige med statsråden som mener dette sikrer det pedagogiske
innholdet i barnehagene.

En ny § 3 sikrer barnas rett til medvirkning i barnehagene.

Det som vil være aktuelt for foreldrene  å uttale  seg om, vil være:

- BEMANNINGSNORM
- AREAL
- UTDANNING

Vi oppfordrer alle til å uttale seg, og ber dere om å ta kontakt med foreldrerepresentantene for å gi slik
tilbakemelding.

FRIST  FOR UTTALE:  07.01.05

Dere  finner flere opplysninger og lovutkastet på: www.bfd.no

På vegne av private bamehagestyrerue i Fræna kommune

Linda Spjeld Olsen
Styrer i Utsyn Barnehage



Merknader til "Ny  barnehagelov",  i henhold til Barne- og Familiedepartementets
høringsnotat av 09.11.04:

Foreldrene ved Utsvn Barnehage i Elnesvågen reagerer sterkt på forslaget til ny
barnehagelov, her representert ved foreldrerepresentantene, for de to
avdelingene ved Barnehagen.

Protesterer kraftig imot forslaget,  da vi mener det går på
bekostning av barna og kvaliteten på barnehagen.

Vil nedenfor  grunngi kort hvorfor vi er i mot den nye  barnehageloven:

• Vi mener det er veldig viktig at loven sier noe om bemanning i barnehagen. Det
må gå klart frem hvor mange barn det skal være pr. førskolelærer.
(Undersøkelser som er gjort sier at 85% av det befolkningen mener dette).

• Det må spesifiseres hvor mange med fag kompetanse som skal være ansatt i en
barnehage. Vi vil at barnehagene skal være et godt pedagogisk tilbud til barna
våre  ikke bare et  tilsynstilbud.

• Vi mener at den nye loven undergraver førskolelærernes kompetanse, det er et
angrep på en hel yrkesgruppe. Og denne yrkesgruppen gjør at barna våre er
trygge og får god pedagogisk oppfølging fra de er små.

• Det blir hevdet i den nye loven at det ikke er noen sammenheng mellom
bemannings norm og kvalitet. Vi hevder at det er en stor og viktig sammenheng.
Jo flere og bedre kvalifiserte personer i barnehagen jo bedre kvalitet og bedre for
barna våre.

• Vi får et inntrykk av at denne loven er kommet til med bakgrunn i at det er gitt et
løfte fra myndighetene om full barnehage dekning. Og det at et løfte fra
politikerne skal gå på bekostning av barna våre er for galt. Det må andre midler
til. Ikke bare å "slakke på  krava"  på bekostning av barna.

• Vi som foreldre vil ha en ny barbehagelov som ivaretar dagens kvalitet på
barnehagen, der det er:
1. Krav til kompetansen til styreren.
2. Krav til kompetansen til pedagogisk leder.
3. Samt krav til antall barn for hver kvalifisert person.

Det er barna våre dette gjelder! Mange barn er i barnehagen fra de er 1 - 5 år. De
første årene i et barns liv er veldig viktig for det barnet sin evne til å lære og
sosialisere seg resten av livet. Da syns jeg heller vi bør se på hvordan vi kan høyne
kvaliteten i barnehagen  ikke redusere kvaliteten  slik den nye loven gjør.

Vi vil med dette protestere imot den nye barnehageloven og henstille om at den ikke blir
vedtatt.

Elnesvågen 05.01.05,

For foreldrene ved Utsyn Barnehage, foreldrerepresentantene:
Elisabeth Harnes (Avd. Kardemommeby)
Inger-Elise Ekornås (Avd. Hakkebakkeskogen)


