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HØRINGSUTTALELSE - NY BARNEHAGELOV

Vedlagt er administrativ høringsuttalelse vedrørende forslag til ny barnehagelov.
Følgende uttalelse er utarbeidet etter vurderinger av Leirfjord kommunes oppvekst- og
kulturetat.

Følgende områder har vi valgt å kommentere:
Dagens lov. $ 3 Barnehagens utformine
Denne paragraf er foreslått fjernet. Sikrer i dag størrelsen på barnas leke- og oppholdsareal

inne og ute.
Vurderes som en sterk tilbakegang på bekostning av barnehagebarn, som ledd i prosessen med
å få full barnehagedekning i Norge. Kommunene optrer som eiere, godkjennings- og
tilsynsmyndighet. De far flere roller hvor kravet om full barnehagedekning og stram økonomi,
ved fjerning av denne paragrafen, naturlig nok kan få store koneskvenser for barna det gjelder.
Både størrelsen på og kvaliteten på arealene blir et åpent vurderingsspørmål vi ikke ser det er
tjenlig at kommunen selv skal vurdere.
Mht. uteareal: Barn i distriktene er som regel sikret gode lekearealer ute, og størrelsen på disse
er tilfredstillende, samt at de har tilgang på tilleggsarealer i skog og mark. Konsekvensene for
barn i byer mener vi derimot kan bli store, dersom kommunene står fritt til å bruke de arealer
de måtte ønske til barehageformål.
Mht. inneareal: Barns behov for leke- og oppholdsareal inne er sikret gjennom nåværende lov.
Egnet og store nok arealer er nødvendig for å drive forsvarlig pedagogisk virksomhet. Dette
må sikres også videre.
Vi foreslår at nåværende § 3 viderefares.
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S 18. Ledelse
Forslaget presenterer to alternativer mht. pedagogisk bemanning.
Alternativ A
Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse.
Barnehagen skal ha en daglig leder.
Alternativ B
Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse.
Barnehagen skal ha en daglig leder som har utdanning som førskolelærer eller annen treårig
pedagogisk utdannelse på høgskolenivå med tillegg av ett års (60 studiepoeng)
videreutdanning
i barnehagepedagogikk
Når barnehage og grunnskole er organisert som mindre virksomhet , kan skolens rektor være
daglig lederfor barnehagen.
Kommunene kan innvilge dispensasjon fra utdanningskravet etter andre ledd Kommunens
vedtak kan påklages fylkesmannen.
Departementet gir nærmere forskrifter.

Vi ønsker alternativ B. Bakgrunnen er at alternativ A ikke sikrer ledelsen i å ha
barnehagefaglig kompetanse gjennom ordlyden " forsvarlig".

Vi ønsker følgende tillegg til andre ledd, for å sikre den barnehagefaglige kompetansen:
Når barnehage og grunnskole er organisert som mindre virksomhet, kan skolens rektor

være daglig lederfor barnehagen.Dette forutsetter at kravet til barnehagepedagogikk er
ivaretatt, jarnfor første ledd
19. Øvrig bemanning
Forslaget presenterer alternativ A-D.
Alternativ B-D er regionalt sett vurdert som ikke aktuelle alternativer. Bakgrunnen er

følgende:
B) Foreslår å fjerne normen som skiller mellom barn under og over tre år mht. pedagogtetthet.
I dag er det 7-9 barn under tre år eller 15-18 barn over tre år pr. pedagog.
Vi vurderer det som en tilbakegang som ikke sikrer kvaliteten i barnehagene i tråd med det
løftet departementet ønsker å gjøre for barnehagene fremover.
C) Foreslår at barnegruppene skal ha en hensiktsmessig størrelse ut fra barnas alder og
forutsetninger.
Vi vurderer dette som uhensiktsmessig og lite kvalitetssikkert. Selv om barnegruppene har
tilført personal i tråd med lov, er felles vurderinger at større barnegrupper gir mindre rom for
pedagogisk virksomhet enn mindre grupper. Ordlyden i forslaget gir dessuten rom for store
lokale variasjoner som ikke sikrer barn i Norge et likeverdig barnehagetilbud.
D) Foreslår bemanning og størrelse på gruppene som ikke er definert, men skal være
"hensiktsmessig og tilstrekkelig".
Vi vurderer dette som tilbakegang jamfør begrunnelsen på alternativ c.
Vi har valgt alternativ A.

Endringene omhandler åpning for at annen treåring høgskolutdanning er likeverdig med
forkolelærerutdanning, forutsatt at ett års videreutdanning i barnehagepedagogikk er
ivaretatt.

Dagens norm for pedagogtetthet foreslås videreført og flyttet til forkriften.
Regionalt og lokalt mener vi alternativ A sikrer barna og driften, og vi ønsker dette

alternativet.

Eventuelt:
Pr. i dag er ikke foreldre for barnehagebarn organisert nasjonalt, og er derfor av departementet
ikke valgt som høringsinnstans. Ideelt sett ønskes foreldrenes uttalelser sett fra vår regions
side. Utsendelse av høringsutkast førjul samt knapp frist har ikke gitt rom for at kommunenes
ulikelokale samarbeidsutvalg å uttale seg. Regionalt har vi bemerket dette som en svakhet, tatt
i betraktning at grunnskolenes foreldre er høringsinnstans, og som brukergruppe burde de vært
hørt.

Foreldre i barnehager bør få tid til å organisere seg og uttale seg. Vi foreslår en utsettelse
på høringsfristen slik at de får muligheten til dette.
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