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Høringsuttalelse til ny barnehagelov.

Stiftelsen HusmødrenesBarnehagerhar lest høringsnotatetom ny barnehagelovmed stor
interesse. Det er positivt at loven nå blir revidert. Barnehagesektorenhar gjennomgått store
endringer, og det er nødvendig med et lovverk som samsvarer med sektorens utviklingog behov i
framtiden.
Stiftelsen Husmødrenes Barnehager driver i dag 24 barnehager i Bergen. Dette tilsvarer ca.
1100 barnehageplasser.Som barnehageeierer vi opptatt av å få et regelverksom sikrer stabile
rammer. Vi ønsker også en lov som bidrar til å opprettholde mangfoldet og kvaliteten på
barnehagetilbudet.I høringsuttalelsenhar vi valgt å knytte kommentarertil de områder som
departementet særlig har bedt om uttalelse på, samt de delene stiftelsen selv finner nødvendig
å kommentere.

§2 Barnehagen innhold.
I forslag til lovtekst brukes begrepet "årsplan" . Vår erfaring er at tilsynsmyndigheten er svært
opptatt av at barnehagenskal ha et dokument som kalles " årsplan". I Stiftelsen Husmødrenes
Barnehager har vi et tredelt planredskap: Virksomhetsplan ( gjelder for 3-5 år) Årshjul ( gjelder
for barnehageåret) og periodeplaner ( gjelder for 1-3 måneder). Dette er nyttig redskap for å
sikre langsiktig og kortsiktig planlegging. Stiftelsen Husmødrenes Barnehager ber derfor om at
begrepet "årsplan " erstattes med "plan".
§6 Godkjenningsplikt.
Stiftelsen HusmødrenesBarnehagermener at virksomheter må godkjennessom barnehager
dersom antall barn som er tilstede samtidig er 5 eller flere når barna er over 3 år, og 3 eller flere
når barna er under 3 år.
§10 Godkjenning.
Godkjenning av barnehager må inkludere nasjonale minstestandarder for leke- og oppholdsareal.
Disse må fastsettes i lov eller forskrift. Uten veiledende arealnorm vil det være fare for at

arealkravetviskes ut av kommunene, grunnet behov for opprettelse av flere barnehageplasser.
§14 Offentlig tilskudd til private barnehager
Stiftelsen HusmødrenesBarnehagerønskerat første setning endres til : "Godkjente barnehager
skal behandles likt i forhold til offentlige tilskudd"
Vår erfaring er at begrepet "likeverdig" tolkes på ulike måter av kommunene. Det er derfor mulig
å definere inn forskjellsbehandlinggjennom dette. Vi ønskerat paragrafenskal presiseredet
faktum at kommunale og private barnehagerskal behandles likt.
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§18 Ledelse.
For å sikre at barnehagens pedagogiske kvalitet er det viktig at styrer i barnehagen har utdanning
som førskolelærer. Dette også med tanke på veiledning av barnehagens øvrige personell.
Barnehageeiermå i tillegg kunne stille krav om tilleggsutdannelseinnefor ledelsesområdet.
Mange barnehager er i dag på størrelse med små og mellomstore bedrifter. Det er derfor viktig
at ledelsen i barnehagen har kompetanse inne ledelsesfeltet, markedsføring og økonomi.

§ 19 Barnehagensøvrige personale.
Stiftelsen Husmødrenes Barnehager Ønsker en lovhjemlet pedagogtetthet tilsvarende dagens
norm. Dagens pedagogbemanning er et minimum for å sikre den nødvendige kvalitet på tilbudet.
Dersom pedagogbemanningenikke fastsettes i lov eller forskrift, frykter vi at kommunenevil
kutte i denne bemanningensom følge av dårlig kommuneøkonomi.
Bemanningen ellers må være tilstrekkelig for å kunne drive en tilfredstillende pedagogisk
virksomhet.
Barnegruppenssammensetningmå være barnehageeiersansvar.

Stiftelsen HusmødrenesBarnehagerhåper at Barne- og familiedepartementettar til etterretning
de innspill som stiftelsen her har framsatt. Vi ønsker dere lykke til med arbeidet videre.
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