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SVAR - HØRINGSNOTAT OM NY BARNEHAGELOV

Det vises til høringsnotat om ny barnehagelov. Høringsnotatet ble behandlet i politisk
ledergruppe 05.01.05.

Innledningsvis vil ordfører bemerke at den statlig målsetting om forenkling i forbindelse med
modernisering og effektivisering av offentlig sektor i svært liten grad synes å være  oppfylt i
det nye  lovutkastet.

Videre har Gausdal kommune følgende merknader til høringsnotatet om ny barnehagelov:

§2 Barnehagens innhold
Her savnes en presisering av sammenhengen mellom barnehage og skole, der barnehagen
benevnes som en del av utdanningssamfiumet.

Ordfører er av den oppfatning at en bestemmelse om at barnehager skal ha en "årsplan" er
uheldig da dette representerer en definert type dokument. Etter hvert som kommuner så vel
som private barnehageeiere innfører helhetlige styringsverktøy far et årsplandokument andre
benevnelser.

§18 Ledelse
I lovforslaget er det to alternativer,  og de uttalelsene vi har mottatt,  støtter alternativ B, der det
bl.a. er tatt med utdanningskrav.
Administrasjonen er av den oppfatning at alternativ A er tilstrekkelig å ha med i lova, men vi
ønsker en tilføyelse ,  lik den som står i Opplæringslova:
Daglig leder  i barnehagen skal ha relevant  faglig og pedagogisk  kompetanse.

§19 Barnehagens øvrige personale
I lovforslaget er det her tatt med fire alternativer, og alle uttalelsene støtter B, der det bl.a. er
utdanningskrav og bemanningsnorm.
Administrasjonen er av den oppfatning at alternativ D er tilstrekkelig å ha med i lova, men vi
ønsker en tilføyelse lik den i paragrafen over:
De som tilsettes i barnehagen skal ha relevant faglig og pedagogisk kompetanse.
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Øvrige forslag i høringsnotat til ny barnehagelov gis tilslutning.
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