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Foreldrerepresentanter ved
Bergebo Barnehage og
Kongeskogen Barnhehage
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Til Barne og familiedepartementet

Innvendinger mot høringsnotat om ny barnehagelov

Foreldrerepresentantene i Kongeskogen og Bergebo barnehage i Oslo, har sammen utarbeidet
følgende innvendinger til høringsnotatet om ny barnehagelov:

Pedagogisk innhold:
I høringsnotatet er det foreslått to alternativer knyttet til kompetanse for leder av barnehagen.
Det ene forslaget er en videreføring av dagens system hvor det kreves at leder for barnehagen
har utdanning som førskolelærer. Det andre foreslår at det det kun kreves at barnehagen skal
ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse.

Vi mener det er svært viktig å viderføre dagens krav om at leder for barnehagen skal ha
utdanning som førskolelærer. Videre mener vi at dagens krav til barnehagens øvrige personale
minimum må opprettholdes med dagens forskriftsmessige krav til pedagogisk tetthet med en
førskolelærer per 14 - 18 barn når barna er over 3 år, og en per 7 - 9 barn når barna er under 3
år. Alternativet om ikke å sette krav til kompetanse for personalet i barnehagen er ikke
akseptabelt.

Vi krever at barnehagen skal være noe mer enn et oppbevaringssted. Den må tilrettelegges for
aktivitet, læring og sosial trygghet/kompetanse kombinert med mestring av ulike oppgaver.
Det kan kun løses gjennom et pedagogisk opplegg utført av ansatte med pedagogisk
kompetanse. I tillegg må barnehagen kunne identifisere og ivareta barn med spesielle behov.
Barnehageårene legger også grunnlaget for utvikling av barnas sosiale ferdigheter. Uten at det
settes formelle og spesifikke krav til de ansattes kompetanse, vil barna også stille dårligere
forbredt til skolestart.

Lekeareal:
Det foreslås at kravene til lekeareal oppheves. For å sikre at barna tilbys et variert miljø hvor
det gis muligheter til både individuell og felles lek og læring, mener vi det er helt avgjørende
at loven setter klare og konkrete krav til lekeareal. Vi mener at dagens retningslinjer derfor
må opprettholdes. Det er med på å sikre barn og ansatte en god helsemessig hverdag.
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Vi mener at full barnehage dekning og makspriser ikke skal finansieres gjennom reduserte
kompetanse- og arealkrav. Det er helt uakseptabelt at det foreslås å oppheve krav til
kompetanse, bemanning og lekerareal. Vi mener spesifikke krav til forannevnte er helt
nødvendig for å sikre kvaliteten i barnehagetilbudet i Norge.

Med vennlig hilsen

Thine Wilkens Jernberg

Foreldrerepresentant i
Bergebo Barnehage

Heidi K. Torske

Foreldrerepresentant  i
Kongeskogen barnehage
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