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Vedrørende forslag til ny barnehagelov - BFD

Høringsuttalelse fra Trondhjems  Asylselskap, 10.januar 2005 _

Vi har lest utkastet til ny barnehagelov og ønsker å komme med våre kommentarer
vedrørende forslag til ny barnehagelov. Mange forslag gir vi vår tilslutning til og
kommenterer det ikke spesielt, men kommer med kommentarer til de forslagene som vi mener
bør endres eller være mer presist formulert i lovtekst og forskrifter.

§  I  Formål
Vi støtter forslaget som innebærer at de to første ledd i gjeldende formålsparagraf føres
videre, men har en bemerkning til paragrafens tredje ledd.
Når det gjelder de to første ledd, er det viktig med en formulering som viderefører en kristen
verdiformidling i barnhagen, på linje med skolen. Vi støtter endringsforslaget fra
arbeidsgruppen nedsatt av  BFD: Barnehagens virksomhet skal bygge på de kristne
grunnverdier . Denne formulering forplikter hele virksomheten ved barnehagen.
Vi er tilfredse med videreføringen av private barnehagers rett til å ha utvidet kristent livssyn /
alternativt livssyn. Dette støtter foreldreretten og internasjonale konvensjoner. Vi ser det
imidlertid som beklagelig at barnehager kan reservere seg fra den kristne formålsparagrafen
uten en forpliktelse på alternativ verdiforankring. Vi har følgende forslag til tredje ledd:
Private barnehager som reserverer seg fra den kristne verdiforankringen, skal i
vedtektene fastsette alternativ formulering av verdigrunnlaget

§ 6 Godkjenning
Forskriftene til loven må stille krav til arealnorm pr. barn jfr. dagens standard. Forslag om
godkjenningplikt for virksomheter som tilbyr tilsyn av barn anses som et svært viktig forslag.

§ 7 Barnehageeiers ansvar
Vi ser det som viktig å presisere hva vedtektene bør inneholde. Eksempler som bør nevnes er:

- Eierforhold
- Verdiforankring
- Åpningstid
- Foreldrebetaling

Kontantstøtteordningen hører ikke hjemme lov om barnehager.  Tredje ledd foreslås fjernet.

§ 9 Fylkesmannens ansvar
Vi støtter departementets forslag om at fylkesmannen skal føre tilsyn med at kommunen
utfører de oppgaver de som barnehagemyndighet er pålagt.

§ 11 Familiebarnehager
Her er det viktig at loven stiller krav i samsvar med de krav som stilles til ordinær barnehage-
drift, jfr. pedagogisk veiledning, arealnorm, antall barn, lokalenes egnethet og oppholdstid.
Åpne barnehager, friluftsbarnehager og andre særskilte barnehager bør komme med i
lovteksten på lik linje med familiebarnehager.



§18 Styrer /  daglig ledelse
Lovteksten må være presis i sin formulering om krav til utdanning.
Vårt forslag er at §18 viderefører hovedtrekkene i nåværende barnehagelov:

• Hver barnehage skal ha en egen  styrer  som har den daglige ledelsen av
barnehagen.

•  Styreren  skal ha førskolelærerutdanning.
• I særlige tilfeller kan kommunen gi midlertidig dispensasjon fra utdanning etter

andre ledd. Det bør stilles krav om minimum 3-årig pedagogisk
høyskoleutdanning.

§ 19 Barnehagens øvrige personale
Vi tilrår sterkt at lovteksten definerer en nasjonal standard på antall barn pr. pedagog.
Det bør  stilles  krav til kommunene at rammetilskudd til bemanning er tilstrekkelig til at
barnehagen kan drive en tilfredstillende pedagogisk virksomhet.
Lovteksten må også her være presis i sin formulering om krav til utdanning:

•  Pedagogiske ledere må ha førskolelærerutdanning.
•  Barnehagens øvrige personale bør ha relevant utdanning.

Generelt:
Barnehagen som institusjon er så ung at det er svært viktig å sikre kvaliteten gjennom klare,
presise krav i loven vedr. krav til utdanning, antall barn pr. pedagog og minstekrav for
arealnorm pr. barn. Så lenge barnehagen ikke er en formell del av utdanningssystemet, er
tiden ikke moden for å fjerne disse kravene fra loven. Den kvaliteten som er opparbeidet
gjennom år, vil i møte med kommunene/ private eieres stramme økonomi reduseres hvis ikke
loven stiller krav.
Generelt synes vi at lovteksten er for generell i sin formulering på overnevnte punkter. Vi
ønsker en lovtekst som er presis og som ikke gir rom for fri tolking på disse viktige punktene.

Trondheim 10.01.05

Med vennlig hilsen

Barnehagene i Trondhjems Asylselskap
Bakklandet barnehage
Barnas  Hus barnehage

Bente Elton Jacob en
Leder i Trondhjems Asylselskap

- Berg Barnehage
- Hallset kirkes barnehage
- Domkirken menighetsbarnehage
- Lademoen barnehage
- Barnehagen Dronning Mauds Minne

Midtbyen barnehage


