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Barne- og Familiedepartementet Oslo, 8. januar 2005

Som foreldre med barn i barnehage er vi merkelig nok ikke direkte høringsinstans, men det nye
lovforslaget vekker såpass bekymring at vi ønsker å gi en uttalelse på de delene som vil komme til å
berøre hverdagen til barna våre. Dette gjelder primært følgende punkter:

1) Kap. IV, §10 om arealbestemmelser
2) Kap. V, Personale §§18 og 19

I høringsnotatet anerkjenner Departementet foreldre som brukere av barnehagen (høringsnotatet s.
84). Som brukere må vi kunne vurdere hvorvidt enkelte grunnleggende rammer er tilstede i den
enkelte barnehage. Med alle de ulike forutsetninger som er til stede blant oss foreldre er en lov med
medfølgende normer noe vi enkelt kan forholde oss til.

1) Formuleringer om arealbestemmeler i alternativ A, som "egnethet" er et begrep med et innhold
som vil variere med ulike eiere. For foreldre å gå i dialog med kommunen rundt et slikt begrep er en
uoverskuelig og fullstendig umulig oppgave, hvor resultatet er gitt på forhånd.
Det bør også i fremtiden eksistere en veiledende norm for barns lekearealer, idet vi mener at barns
behov for fri lek og utfoldelse ikke er avhengig av "lokalkunnskap" og ikke alene bør være gjenstand
for "egnethetsvurdering i forhold til lokale forhold og behov" (høringsnotat, side 59). I den
forbindelse vil vi minne om stående diskusjoner i diverse media om barns behov for fysisk utfoldelse
og medisinske konsekvenser når slik ikke skjer.

2) I forhold til de klare konklusjoner fra flertallet i arbeidsgruppen og Departementets egne
vurderinger virker det noe kunstig å foreslå en fristilling fra utdanningskravet både for styrer og
personalet. For foreldre som brukere kommer vi opp i den samme problemstillingen som med
"egnethet" under punkt 1; når kommunen selv kan definere betydningen av "forsvarlig" drift og
foreldrene ikke har en veiledende norm å forholde seg til vil kommunen suverent kunne beslutte hva
de måtte ønske. Et minimumskrav til pedagogutdannelse for styrer og øvrig personale, samt en norm
for pedagogtetthet, er en trygghet for brukerne for at det faktisk kan drives "tilfredsstillende
pedagogisk virksomhet", uten at vi må inn i en dialog om hva eier til enhver tid definerer som
tilfredsstillende og hensiktsmessig. Problemstillingen omkring mange barnehager som driver mer
eller mindre kronisk på dispensasjon, avspeiler den håpløst dårlige barnehagedekningen slik at
foreldre har få eller ingen valgmuligheter. Er det noen som i fullt alvor tror at foreldre ville velge en
barnehage uten utdannet personale, dersom det var full barnehagedekning og dermed reelle
valgmuligheter?

Ved lanseringen av makspriser for barnehager og ønsket om full barnehagedekning ble det hevdet av
flere sentrale politikere at barnehagens kvalitet ikke skulle berøres. Det er opplagt at makspriser
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medfører et press på barnehagene både når det gjelder kvantitet og kvalitet. Vi oppfatter derfor
enkelte av forslagene til ny barnehagelov som en ren gavepakke til kommuner med lav
barnehagedekning og dårlig økonomi, dit hen at kommunene selv skal kunne definere og bestemme
både behov, egnethet, hensiktsmessighet og forsvarlighet. Uten reelle valmuligheter for foreldrene
medfører dette dårligere kvalitet.

For å ivareta våre synspunkter mener vi at det for  §10  må medfølge en norm for barns lekearealer
inne og ute og at denne ikke bør avvike fra dagens standard. For §18 er det alternativ B (krav til
styrers utdannelse) og for  §19  alternativ A (krav til øvrige personales utdannelse) medfølgende norm
om pedagogtetthet, som best vil ivareta barnas behov for en god og meningsfylt barnehage. Det er
også disse alternativene som best kan ivareta foreldrenes behov for innsyn i og kommunikasjon med
barnehagene.

for Foreldrenes Arbeidsutvalg
v/Brendsrud Barnehage

Janny Bøkenes
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