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Postboks 8036, Dep.
0030 OSLO

Deres ref:

Vår ref:
01/00430-10

Saksbelt:
Laila Mittet, 71 23 11 42

Arkivkode:
A10 &00
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Dato:
11.01.2005

Ang. høring ny barnehagelov.
Viser til brev av 11.01.05 herifra ang. høring ny barnehagelov.
Vedlagte høringsuttale fra samarbeidsutvalget ved Eidsvåg barnehage skulle ligge ved denne
forsendelsen. Ved en glipp ble dette ikke gjort. Ber derfor om at denne blir lagt som vedlegg
til høringsuttalen fra Nesset kommune.

Med hilsen

Scwe .rouaStbø

%lot

Synnøve Stubø Molton
sekretær

7123 1140

Postadresse:

Telefon:

Kommunehuset
6460 Eidsvåg i Romsdal

Telefaks: 71 231144
E-mail: postmottakovk(nnesset.kommune.no

Bankgiro: 41060500590
Org.nr:

864981 062
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Samarbeidsu
_ty g t ved:Eidsvåg barnehageer reddfor at normenfor hv s
er:
C,f'It
-"tilstrekkelig
ona e ti å drive en tilfredsstillende
pedagogiskvirksomh
"hensiktsmessigestørrelserpå barnegruppene
" vil variere fra kommunetil kommunealt
etter hvordanøkonomieni den enkelte kommuneer.
I "godetider med god økonomiog nok ressurservil nok alle politikerevære enige om at
det er viktigå sikre kvaliteteni barnehagenemed tilstrekkeligpersonaleog romsligareal
for barna.
Men - i "trangeøkonomisketider har vi alleredenå sett hva politikerekan foreslåfor å
spare penger, og her er det ikke tenkt mye på kvalitet.
Dersomloven blir så vag som i Utkasttil ny lov § 18 alt. A og B og § 19 alt. A, B, C og D,
kan det bli helt uforsvarligetilstanderi landetsbarnehager.
Samarbeidsutvalget har følgende synspunkter :
Formålsparagraf
Loven kan være forankret i de kristne grunnverdier og felles etiske grunnverdier,
menneskerettigheten
Innhold
Det må gå klart frem av formuleringene i paragraffeisat det forutsettes at det er en
pedagog tilstede i det daglige arbeid med barna på avdelingen. Gjerne at planlegging,
tilrettelegging og gjennomføring skjer i samarbeid med det øvrige personale.
Areal
Det må lovfestes en minimumsnorm for barnas lekeareal. Vi mener at minstekravet i
dagens lov er minimum !
Personalet
Det må være krav til styrer på hver barnehage og 1 ped.leder pr avdeling.
Styrer må ha utdanning som førskolelærer.
Ped.leder må ha utdanning som førskolelærer.
Assistenter med relevant utdanning (eks: Barne- og ungdomsarbeider)
Det må settes en norm for antall barn pr. pedagog/personale.
Barns og foreldres medvirkning
Dersom kommunen oppretter et eget driftsstyre for kommunale barnehager må
foreldrene være representert.
Ansvar og myndighet
Fylkesmannen må fortsatt føre tilsyn med kommunale barnehager.
Dette vil sikre kvaliteten i barnehagene og sikre likhet for alle barnehager.
For samarbeidsutvalget v/ Eidsvåg barnehage, Nesset kommune
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Tina S. Andersen
(sekretær)

