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Merknader til høringsnotat om ny barnehagelov.
Vi vil begynnemedå si at det er en godtankeå gjøre barnehageloven
enklereå forstå,
mer tidsriktig og lettere å bruke. Men det er ikke alltid bra å forenkle for mye.
Vi synesdet er bra å flytte elementer fra rammeplanensføringer om innholdog kvalitet
fra forskrift til lov. Det vil være med på å sikre lik grunnleggendekvalitet uansett
hvilken barnehagedet er , offentlig eller privat.
Samtidig vil denneparagraf en føre til større krav til personalet, og det blir derfor
viktigat det leggesvekt på at personaleti barnehagene
har utdanningsomer relevanti
forhold til oppgavene.
Vi synesderfor det er motstridende at det foreslås en "rund regel" når det gjelder
barnehagenspersonale.

Samarbeidsutvalgetsrepresentanter ser med bekymring på at statens overføringer til
barnehagedrift skal gå over fra øremerket statstilskudd til rammeoverføringer.
Vi vet at det i dag er en kamp for å få endene til å møtes i kommuneøkonomien,
og vil
dette komme gunstig ut for barnehagene? Vi er i tvil om det...

Med det som utgangspunktvil vi derfor at det fortsatt skal være veiledendenormer for
lekeareal ute og inne. Vi går ogsåfor alternativ B for § 18 Ledelse.Noe annet kan føre
til at hvem som helst kan være leder, noe vi mener ikke vil være tilstrekkelig.

Uten

førskolelærerei ledelsenkandengodepedagogiske
ledelsenvi har i dagsvekkes.

Når det gjelder barnehagens
øvrigepersonaleer det viktigat det fortsatt settes krav
til utdanning
. Det er ogsåviktigat det settes minimumskrav
sentralt for antall barnpr.
voksen(over og under 3 år), i tillegg til antall barn pr.ped.leder , slik det er i dag.

Det foreslåsfra sentralt holdat kommunene
skalta overall barnehagemyndighet,
og
selvbestemmevilkårene. Vi ser på det medbekymring
, da vi menerat dårligøkonomi
kanføre til at førskolelcerereblir valgt bort medloveni hånd. Situasjonener allerede
vanskeligda kommunene
er nødt til å omorganisere
til tonivå- modell,og
skole/ barnehagefaglig (rådgiver) forsvinnerpå administrativtnivåi kommunene.
Hvemskalda bestemmevilkårene?
Vi ønsker alternativ A for 5 19 Barnehagensøvrige personale.

Vår jobb er å representerealle parter somhar et forhold til barnehagene.
Barna, foreldrene, de ansatte, politikerne...menførst ogfremst barna.
Vi ønskeren godbarnehagefor alle ogat alle barnfår et godt pedagogisk
tilbud,god
omsorg
, godelekemuligheter
, utfordringertilpassetalder og utviklingsnivå,
meningsfylteopplevelser
og varierte aktiviteter i trygge, sikre omgivelsersammenmed
kompetentevoksne...
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