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HØRINGSUTTALE NY BARNEHAGELOV

Vi viser til brev av 10. des. 04 om uttale til ny barnehagelov.

UFL-)

Høgskolen Stord/Haugesund vil konsentrere vår uttale til kap.  I l i høringsnotatet.

Personalet  i  barnehagen
I høringsutkastet understrekes det at barnehagen er en  virksomhet med høy legitimitet i be-
folkningen og at kvaliteten i barnehagen er meget bra. Mye av årsaken til dette er den gode
tradisjon og kompetanse førskolelærerutdanningen har utviklet,  og det uvurderlige arbeidet
førskolelærere gjør i barnehagen.  Da er det av vesentlig betydning at ikke kravene til utdan-
ning for  å arbeide i  barnehagen reduseres.
HSH mener  en videreføring av utdanningskravene er viktig for å opprettholde kvaliteten i
barnehagen.  Derfor må  den nye loven i §18 (Alternativ B) og § 19  (Alternativ A) videreføre
kravet om godkjent førskolelærerutdanning for styrer og pedagogisk leder i barnehagen Det
pedagogiske ansvaret i barnehagen må fortsatt ivaretas av personer med førskolelærerutdan-
ning.  Likestilling av førskolelærerutdanning med andre utdanninger for å  få jobb i barnehage,
vil svekke  statusen til førskolelæreryrket.  Dette er svært uheldig,  og kan medføre enda lavere
søknad til førskolelærerutdanningen enn i dag. Vi er redd for  at dette på sikt vil føre  til dårli-
gere kvalitet  i utdanningen og i det pedagogiske tilbudet i barnehagen.

Dersom annen utdanning i loven blir likeverdig med førskolelærerutdanning når det gjelder
tilsetting i barnehagen ,  må det sikres i forskriften at personer med t rskoletåereratdanning skal
ha førsteprioritet ved tilsetting som styrer og pedagogiske ledere.  Forskriften må likeledes
sikre tilstrekkelig pedagogisk bemanning som det står i §19 alternativ A i forslaget.  Forskrif-
ten bør legge føringer for hva  som er tilstrekkelig bemanning.

Øvings -  og praksisopplæring
FISH mener det er av stor betydning at §24 i loven av 1995 videreføres i den nye loven. Denne
lovparagrafen er med på å sikre et godt samarbeid mellom høgskolen og barnehageeier, og
den understreker at det er et fellesansvar for bamehageeier og høgskole å gi en god praksis-
opplæring.
Endringer  i øvingslæreravtale og arbeidsvilkår  for øvingsopplæring kan medføre at det blir
mindre attraktivt å ta imot førskolestudenter.  Derfor er det så viktig å videreføre den lovfestde
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plikt barnehageeier har til  å  stille barnehagen og det pedagogiske personalet til disposisjon for
å sikre kvantitet og kvalitet i høgskolens praksisopplæring.

Som en avslutning vil vi understreke barnehagens meget viktige rolle som en del av barnets
totale utdanningsløp.  Derfor ser vi det på sikt som nødvendig at også barnebagen,  som resten
av utdanningssystemet,  sorterer under Utdannings-  og forskningsdepartementet.  Det vil lettere
kunne ivareta helheten i vårt utdanningssystem og prinsippet om livslang læring.

Med vennlig hilsen

tnM.
Rune Jørg
direktør
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