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FØRSKOLELÆRERNE ER BARNEHAGENES KVALITETSGARANTI

110 tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Telemark samlet til kurs 23. - 24. november vil med dette
uttrykke sterk misnøye til barne- og familieminister Laila Dåvøys forslag til ny lov om barnehager.
I utkastet åpnes det for  å fjerne krav om styrer og pedagogiske ledere med
førskolelærerutdanning og å gå  bort fra  en minimumsnorm for areal i barnehagene.

Dåvøy sier at "Det er et overordnet mål for utvikling av barnehagesektoren at regelverket skal sikre
høy kvalitet på barnehagetilbudet, samtidig som det skal legge til rette for mest mulig lokal
utforming av kvalitetskrav."

Krav til en forsvarlig og kompetent bemanning og krav til plass til lek og utfoldelse må være et
minimum av hva en Lov om barnehager innehar bestemmelser om. Regjeringa synes det er helt
greit å styre kommuner og barnehageeiere økonomisk med blant annet å innføre en makspris på
foreldrebetaling. Samtidig så hevdes det at å innføre en lokal frihet til å bestemme bl.a. hvem man
skal ansette og hvor mange barn man kan putte inn i et barnehagebygg ikke vil forringe kvaliteten.
Det har vært flere uttalelser fra rådmenn og ordførere i det siste, som vi mener støtter opp om vår
argumentasjon i forhold til  at den lokale friheten  blir sterkt  begrensa av en særdeles stram
kommuneøkonomi.

I dag stiller barnehageloven krav om at barnehagens styrer har førskolelærerutdanning. Den
regulerer også hvor mange barn pedagogiske ledere maksimalt kan ha ansvar for. Hvorfor er det
viktig at dette opprettholdes og at det blir flere - ikke færre - førskolelærere som jobber i
barnehagen?

Førskolelærerne har investert i en 3-årig høyskoleutdanning som er retta mot arbeidet i barnehage.
Førskolelærerne har stor kunnskap om:

barns utvikling, læring og sosialisering
• kommunikasjon, samspill og god omsorg
• lærestoff og kultur som barnehagen skal formidle
• hvordan læreaktiviteter planlegges og gjennomføres
• hvordan læringsaktiviteter vurderes og utvikles

OECD har kritisert Norge for den lave pedagogtettheten vi har i barnehagene. Vil vi at
barnehagenes kvalitet skal opprettholdes og videreutvikles? Vi må sørge for at det ikke går motsatt
vei. Det fortjener barna.

Alle landets kommuner er høringsinstanser i forhold til denne loven. Vi oppfordrer til at dere sørger
for å gi barn rettigheter som ikke er dårligere enn for eksempel sauer og svin har. Disse rettighetene
har husdyra uavhengig av lokale behov og bondens handlefrihet!
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