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Barne- og familiedepartementet
V/ minister Laila Dåvøy

Angående forslag til ny barnehagelov!

Vennesla 17.12.04

Det er med undring vi leser om forslagene til ny barnehagelov. Debatten har pågått i media og
ministeren mener både barnehagepersonal og Utdanningsforbundet skriker over seg helt uten
grunn. Men da spør vi oss  hvorfor fremmes det et forslag av fire som foreslår reduksjon
av pedagogisk bemanning ,  fjerne kriteriet om pedagogisk utdanning for ledere ,  fjerning
av krav til  leke - og  oppholdsareal og å fjerne norm for antall barn pr. pedagog;
dersom ikke dette skulle vurderes på lik linje med de andre forslagene ???????
Minister Laila Dåvøy vil vel at ansatte og brukere av barnehagene faktisk skal lese og ta
alvorlig det som kommer fra hennes departement?
Det er faktisk det som skjer akkurat nå, vi leser med stor forbløffelse og skuffelse at Laila
Dåvøy og hennes departement i fullt alvor fremmer et forslag som vil rasere grunnlaget for
god kvalitet i barnehagene.  Da kan vi virkelig ikke tie stille. Kjære minister Dåvøy- dette
forslaget skulle aldri vært fremmet.

Alle vet  at kommuneøkonomien er alt for svak til å dekke alle oppgavene som er lagt til en
kommune. Vi ser med skrekk på hva som skjer når det gjelder nedprioritering av skoler både
bygningsmessig ,  utstyrsmessig og antall lærere.
Vi har  ingen grunn til å tro at kommunene velger det som er mest hensiktsmessig i henhold ti'
å opprettholde kvaliteten i barnehagen når det kommer til økonomisk prioritering.
Dette lovforslaget er vagt ,  sier ingenting som beskytter barna og deres rett til trygge og s'
dager i barnehagen.  Det legger forholdene til rette for kommunene til å velge den mest
økonomiske driftsformen,  da går det gjerne på bekostning av kvalitet.

Vi støtter fullt ut oppropet fra Utdanningsforbundet hvor de sier:
VI FRYKTER:

At det blir flere barn i hver barnehage og færre voksne til å ivareta våre barns  belie
At personalet ikke vil ha den kompetansen som er nødvendig for å gi våre barn et gc
kvalitativt pedagogisk tilbud

Gode barnehager forutsetter et personale med kompetanse!
Barnehagene trenger flere førskolelærere  -  ikke færre

Dessuten barna trenger plass til å leke og boltre seg på.
Vi mener også at det må legges til rette, for at foreldrene kan få uttale seg i,formelt riktige

fora, vi er faktisk også en del av brukerne i barnehagen.

Hilsen
Samarbeidsutvalget i Barnestua barnehage

V/ Wenche Storbrua Annlaug Berge
Leder i samarbeidsutvalget styrer


