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Sak I Høring vedrørende ny barnehagelov.
Barnehagens FAU har i forkant av SU-møtet drøftet "Høringsnotat om ny
barnehagelov". Deres synspunkt ble lagt frem under gjennomgangen av

høringsnotatet.

Samarbeidsutvalget har kommentarer til følgende punkter:

Barnehagens formal, § 1 i høringsdokument
Samarbeidsutvalget har ingen sterke synspunkter på formålsparagrafen. At
"barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne
grunnverdier" og at "utviklings- og aktivitetsmuligheter skal gis i nær forståelse og
samarbeid med barnas hjem", gir et godt arbeidsrom for å ta opp etikk, verdier og
religiøse tradisjoner. Dette vil i hovedsak bety de kristne tradisjonene rundt jul og
påske, men det betyr også at vi bør og må ta hensyn til og fokusere noe på eventuelle
andre religiøse tradisjoner. For vår barnehage betyr dette spesielt at vi må samarbeide
med barnehagens somaliske foreldre / morsmålstrener og se på muligheter til å fortelle
noe om deres bakgrunn, tro og tradisjoner.

Barnehagens innhold, § 2 i høringsdokument
Utvidelsen av barnehagelovens § 2 om innhold opplever samarbeidsutvalget som
svært positivt. Det er viktig at kvalitet, rammer og innhold kommer i lovs form. Her
kan man lese hva foreldrene kan forvente av barnehagen. Det gjør det blant annet mye

lettere til å få et målrettet og konstruktivt samarbeid rundt barnehagen generelt og alle
barnehagens barn (både som gruppe og enkeltvis)

Barn og foreldres medvirkning, §§ 3 og 4 i høringsdokument
Det er spennende og det føles riktig at FNs barnekonvensjon blir innarbeidet i

barnehageloven. I all omsorg og oppdragelse er det vesentlig at barna blir hørt og at de
får innflytelse på egen hverdag. Dette krever gode rutiner og voksne som vil lytte. At
det blir lovpålagt er positivt

Arealnormen, § 3 i nåværende lov
Barnehagens samarbeidsutvalg er av den mening at barns lek- og aktivitetsareal bør
omfattes av loven og at dagens normer må opprettholdes. God plass bade inne og ute i

barnehagen er viktig for å kunne utvikle den gode barnehagen. En arealnorm sikrer
barna et minimum av plass til utfoldelse og aktivitet, samtidig som det hindrer at man

stadig får flere barn inn i avdelingen. En minimumsnorm er med på å skape en positiv,
fysisk ramme for at barnehagelovens kvalitetskrav skal oppfylles. (Jfr. § 2 i
høringsnotatet - om barnehagens innhold).
Retningslinsene for areal bør opprettholdes

Ledelse, § 18 i høringsdokument
Samarbeidsutvalget støtter lovforslaget alternativ B i forhold til ledelse. Det er viktig
at barnehagen har en daglig leder med førskolelærer utdanning. Åpningen for at andre
med treårig utdanning på høgskolenivå med tillegg av ett års (60 studiepoeng)
videreutdanning i barnehagepedagogikk, ser vi som et positivt tilskudd til dagens
utdanningskrav for barnehagens ledelse.
Lovteksten vedrørende ledelse i barnehagen må etter samarbeidsutvalgets syn være

alternativ B

Barnehagens øvrige personale , § 19 i høringsnotatet
Samarbeidsutvalget mener at det er viktig at både kompetanse og bemanningsnorm
lovfestes. I forslag til barnehagelov § 2, gis det klare rammer for barnehagens innhold
og oppgaver. Det blir svært viktig at det i hver barnegruppe finnes kvalifiserte
personer til å lede dette arbeidet. Førskolelæreren er i dag den gruppen som har størst

kompetanse til lede dette arbeidet, men man ser også at andre med tre års
høgskolestudie og ett års tilleggsutdanning innen barnehagepedagogikk kan være med
å berike og utvikle barnehagen.

Vi mener også at det er vesentlig å forskriftsfeste krav til pedagogisk tetthet. Dagens
norm er et godt utgangspunkt som et minimumskrav. Flere førskolelærere pr. barn bør
være et langsiktig mål. Kompetanse og kvalitet er viktig for å utvikle og opprettholde
den gode barnehagen.
Lovteksten vedrørende øvrige personale i barnehagen må etter samarbeidsutvallgets
syn være alternativ A eller B
Avslutning
Barnehagene opplever i disse dager en masse positiv oppmerksomhet i forhold til ny
barnehagelov, likebehandling av private og kommunale barnehager, barnehager for
alle, "den gode barnehagen" og "den likestilte barnehagen".
Den norske regjering og storting viser at man ønsker kvalitet og kompetanse inn i
barnehagen.

Samtidig opplever

vi en offentlig økonomi,

som fører til nedskjæringer

i

forhold til spesielt offentlige oppgaver. Barnehager er under sterkt press både i forhold
til antall barn det er plass til i barnehagen, om det skal være en styrer i hver barnehage
og hvor mange ansatte det må være pr. barm. Dette medfører mye usikkerhet,
frustrasjon og fortvilelse blant både foreldre og personale. En lovfesting av
minimumsnormer når det gjelder areal og voksentettheten i barnehagen vil skape langt
mer ro i barnehagen.
Omsorg, oppdragelse og læring fungerer best når foreldre og personale er trygge på at

barnehagen har kompetanse i forhold til oppgavene sine og at personalet har tid til alle
barna i barnehagen

Høringsnotatet vårt er et enstemmig notat

Sak 2 Konstituering av styret
Leder for SU
Heidi Myhre

Nestleder SU

Tina Søby

Stange den 9.desember 04

Petter K. Hansen
styrer
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HØRINGSUTTALELSE ANGÅENDE FORSLAG TIL NY BARNEHAGELOV.
Samarbeidsutvalget ved Hoberg barnehage har i møte 16.12.2004 behandlet forslag til ny

barnehagelov.

Innledningsvisønsket Su å presisere at de hadde store forventninger til forslag om ny
barnehagelovenda det oppleves at barnog barnehageri mye størregradenn tidligereharblitt
satt på den politiske dagsorden. Dette har blant annet gitt seg utslag i mye presse omtale.
Forventninger om større med-innflytelse for barn og foreldre, fortsatt strenge krav til hvor det
kan drives og hvem som kan jobbe i barnehagerog en større pedagogtetthet var noen av
forventningene som var tilstede.
Lovforslaget oppleves som en oppramsing av alternativer, der det virker som forslagstillerne
ønsker å føle seg fram. Med andre ord, ikke et dokument der dagens politikere sier noe om

hva de ønskerog vil med dagens og morgendagensbarnehager
. Vi bar følgende kommentarer:
Kapittel I. Barnehagens formål og innhold.
l § 2. Barnehagen innhold ønsker Su å rose det nye utkastet Denne § gir mange

muligheterog et stortløft for dagensbarn,den er mye mer utfyllendeog konkretenn
sin forgjenger. Su opplever og ser utvjdelsen som en konkretisering om hva som
menes med " en pedagogisk tilrettelagt virksomhet " Dette gir loven mer fylde og
bringer noen av dagens elementer fra rammeplanen inn i lovteksten. I sin tur gir dette
samarbeidsutvalgene mer med- innflytelse, noe som innfrir forventningene til det nye
lovutkastet.

Kapittel11:Su synes det er positivt at FNs konvensjonom barns.rettigheterharvært
bruktsom underlagsdokument
for høringsforslaget
. Det ses som særligpositivtat
barnsretttil medvirkningog medbestemmelseblir lovfestet. Ner det gjelderforslaget
om å ta vekk de detaljerte reglene for utforming av forskrifter for foreldreråd og
samarbeidsutvalg mener SU ved Hoberg barnehage at den nye § 4 sikrer foreldrene(
foresattes mulighet til å være aktive i forhold til utformingen av barnehagen.
Kapittel ni: Su mener at det er positivt at det blir stilt strenge krav til godkjenning av
bygninger der det skal drives barnehager. For oss ser det ut som kapitel III sørger for

dette. Det vi imidlertid savnerer en arealnorm
. Dagens barnoppholderseg mange
timeri barnehagenog de trengerplass til å boltreseg, både inne og ute. Med vår
kjennskap til økonomien i landets kommuner er vi redd for at en barnehagelov uten
arealnormer gir rom for å presse for mange barn inn i eksisterende bygg!
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I kapittel V. "Personalet" stiller SU veer Hoberg barnehage seg undrende til hele

l

forslaget. Det virker som forslagstellerneikke helt vet hva og hvor de vil. SU ser
dagens lov som et minimum både når det gjelder antall personer på jobb og i forhold
til utdanningskravet for personalet Dette gjelder også for barnehagens styrer/daglige

leder. SU føler at alle de positive ordenei § 2 blir svadahvis de ikke følges opp med
krav i forhold til antall barn og til kompetansen til de som skal arbeide i barnehagen.
For § 18 blir alternativ B og betrakte som det beste av de foreslåtte. For § 19 vil også

alternativB være det SU menerer det beste.

Avsluttningsvis håper samarbeidsutvalget ved Hoberg barnehage at høringen bringer fram et
positivt engasjement i forhold til dagens og morgendagens barnehagetilbud. Vi håper at

politikerne, som skal avgjøresaken, er seg sitt ansvarbevisst og sørgerfor en barnehagelov
der barn over hele Norge sikres en felles minimumslov som gjør det trygt og godt å vokse opp
uten at den enkeltekommunesøkonomi skal få avgjøredette. Hva vi menermed
minemumslov har vi forsøkt å si noe om i vår høringsuttalelse!
W

Med hilsen for samarbeidsutvalget i Hoberg barnehage

Hanne Borg Bakketad
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Dette er tatt opp i SU møte 14. desember 2004 , hvor to

og 2 repr. fra de ansatte var tilstede.
§ 1 : Det ble fra de ansattes side stilt spørsmåltil begrepet "kristne
grunnverdier". Følte det respektløst ovenfor minoriteter. Alle trossamfunn har
de sammegrunnverdier. Går imot det somsies i § 2 3. ledd.
Det ble ment at loven bør snakke alle barns sak.
§ 3 : Barns rett til medvirkning
Foreldrerepresentantene stilte spørsmålom det ble lagt for stor byrde på
personalet i forhold til før.
De ansatte mente at dette var noe de haddejobbet mye med i forbindelse med
sosial kompetanse.Gi barna lette valg. Bruke barneintervju.

§10/§3
Ønsker å beholde krav til areal ute og inne.Mener at dette er veldig viktig. Må
være en et minstekrav.
§18
Her må det velges alternativ B. Det er viktig for barnehagenat det stilles krav
den somskal lede en barnehagen.

§ 19
Her er det alternativ A som er det riktige. bet må stilles krav til hva slags
bemanningvi trenger i en barnehage
. Børliggenoennormer/krav som ikke kan
fravikes. Dette er veldig viktig i forhold til å kunneklare å beholde den
kvaliteten vi har i barnehageni dag.
Barnehageloven sier jo også at barnehagen skal være en pedagogisk tilrettelagt

virksomhet jfr. § 2. Da sier det seg selv at vi må gå for dette alternativet.

Sigrid E. Håkonsen

-referent-

STANGE KOMMUNEy
Nordstadbarnehage
Kavlebruv.4
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HØRINGSUTTALELSEPÅ NY BARNEHAGELOV
Her følger kommentarertil forslagtil nybarnehagelov
somble behandleti
SU- møte ved Nordstad barnehage10.12.04
Vi gikk gjennomparagraf for paragraf og synesdet er flott at vi får muligheten
til å uttale oss.

-52 Barnehagensinnhold.
Vi synesdet er veldig positivt at en del av det somstår i
Rammeplan
nå er tatt inni lovtekstendette sikrer bedre hvasom
skalvære barnehagens
innhold.

§3 Barns rett til medvirkning.
Vi synesdet er klart positivt at dette kommerinni loven.En
kommentarerfra foreldrene er at det er viktig at barna lærer
akseptable måter å si sin meningpå .

§4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg.
Foreldrenesynesdet var helt greit slik det foreslåsi lovteksten

§10 Godkjenning.
Vi synesdette forslaget er veldig negativt, fordi det tar bort
arealkravet som gjelder i dag. Vi er redde for at dette vil føre til
flere barn inni barnehagenog dette vil senkekvalitetenpå
barnehagen.

X13 Prioritet ved opptak
Dette er et positivtforslagogfint at det blir tatt innat barn det
er fattet vedtak om etter barneverntjenesten er prioritert.

§18 Ledelse
Her går vi helt klart innfor alternativ B.
Vi synesdet er veldigviktig at styrer har pedagogisk
utdanningog
helst førskolelærerutdanning.

§19 Barnehagens
øvrigepersonalet.
For å oppfylledet somstår i §2 ombarnehagens
innholdmenervi
at det klart må være krav til utdanning og bemanning. For at det
skalbli et godt kvalitativt tilbud i barnehagenmåvi sikre at det er
nokog kvalifisertemenneskersomjobber der.
Vi går derfor innfor alternativ b eller alternativ A.

Nordstadbarnehage13.12.04

R SØØo(
Berit F. Skogvold

STANGE KOMMUNE
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SAK: Høring om ny barnehagelov
Tilstede:
Hege Fagerhaug - foreldrevalgt medlem av SU

Odd Arild Mygland - foreldrevalgt leder av SU
Aina Bjerkeli - rep. for de ansatte
Gunnar A. Steen - vikar for sekretær i SU, styrer Heidi Holt Larsen,
Høringen er basert på kopiert utdrag av lovutkastet samt kopi av dagens
barnehagelov.
SU var samlet i sine kommentarer til lovutkastet.
§ 1:
Det er greitt med en "oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier."
er det samme som dagens lovtekst sier.

Dette

§ 3:
Barns rett til medvirkning. Vi er fornøyd med at barna - i den grad det lar seg
gjøre - er tatt med som part i barnehagens utvikling.
§ 6:
Vi setter pris på de faste grensene som er videreført i lovutkastet vedr.
definisjonen av hva som er bamehagedrift og når slike plikter å søke om godkjenning.
Mangel på arealnorm
Imidlertid finner vi ikke igjen i det nye lovutkastet innholdet i nåværende lovs § 12 om godkjenning av barnehager vedrørende krav til barnas leke- og oppholdsareal.
Dagens §12 har et krav til godkjenning (via en merknad til loven) som setter klare
regler for hvor mange m2 barna skal ha til rådighet. Her står det at barn over 3 år skal
ha minimum 4 m2 hver, og barn under 3 år "omlag 1/3 mer pr. barn".
Det nye lovutkastet har ingen paragraf som kan lede til slik merknad, og det synes vi
er svært kritikkverdig.
Denne mangelen vil gjøre at godkjenningsmyndighet (kommunen) ikke kan sette krav
til en av de viktigste faktorene i en barnehage: rimelig god plass til hvert barn.
Departementet vil skjerpe plikten til å søke om godkjenning, men fratar samtidig
kommunene muligheten til å sette krav til godkjenning.
Krav til ledelse - det burde være selvsagt at fagfolk skal lede en faginstitusjon
§ 18: Alternativ A er ikke egnet i en lov da det ikke spesifiserer noen krav til den
som skal lede en barnehage. Meningen med en lov må være at den setter regler og
grenser, ikke at det ramses opp skjønnsmessige begreper.

.,

Alternativ B er bedre, men inneholder fortsatt uklare begreper som "forsvarlig
pedagogisk og administrativ ledelse".
Videre er det uklart hvor departementet mener ansvaret skal ligge når det deler
ledelsen opp i to biter - en ledelse og en leder.
Krav til personalet - fagarbeid krever kunnskaper

§19:

Alternativ A er best med krav om 3-årig pedagogisk utdanning hos noen av
personalet. men det mangler fortsatt en presisering av hva "tilstrekkelig" bemanning
betyr. "Tilstrekkelig" bør presiseres til maks 18 barn pr 3 voksne.

Vi er fornøyd med at "dagens norm om pedagog-tetthet videretres i
forskrift".
Alternativ C benytter upresise begreper i at "barnegruppene skal ha en
størrelse som er hensiktsmessig _"
Alternativ D stryker alle krav til utdanning hos dem som skal drive barnehage.
Et slikt forslag svekker seriøsiteten i departementets forslag til ny barnehagelov.
KONKLUSJON:

Noe var bra - noe kan bli bra - og noe burde ikke vært fremmet

som lovforslag.

Odd Arild Mygland
(leder SU)
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VEDR HØRINGSUTTALELSE - NY BARNEHAGELOV
Samarbeidsutvalget i Vallset Barnehage hadde møte 1S desember d.å. vedrørende høring om ny barnehagelov og
vil gjerne komme med følgende synspunkter på nytt lovforslag som omfatter krav til kompetanse, bemanning og
arealkrav.
r

AREAL
Dagens arealnormpå 4 kvadratmeter pr. barn over tre år bør ikke endres. Vi snakker her om en meget aktiv
brukergruppe som trenger disse kvadratmeterne å utfolde seg på. Skulle arealnormen endres og i værste fall
reduseres, flykter vi som foreldre at dette kan hemme våre barns utvikling. Dette vil også kunne påvirke
både barnas ogde ansattes
"levevilkår" i hverdagen i negativ retning.
KOMPETANSE OG BEMANNING
Endringer i bemanningsnormenbør ikke gjennomføres. Våre barn vil måtte dele de ansatte i større grad enn
i dag. Dette kan igjen påvirke de ansattesevne og mulighet til personlig utvikling og ikke minst faglig
påbygning/utvikling. Ringvirkningeneav større arbeidspressblant de ansattekan som kjent medføre E eks.
høyere sykefravær hvis arbeidsforholdene ikke er tilfredsstillende. Dersom utdanningskravene til ansatte
skulle bli endret vil dette igjen ramme våre barn. Faren for ukvalifisert personell for å løse akutte
bemanningsproblemer vil øke.
Styrerens rolle i hverdagen er uten tvil nerven i barnehagens daglige drift og løsning av pålagte oppgaver.
Nærheten til de ansatte og våre barn vil kunne gi bedre tilbakemelding til lederen på hvilke behov som
finnes i barnehagen. En eventuell endring vil måtte forutsette tilnærmetsamme styringsform som i dag for å
kunne opprettholde våre barns rettigheter i hverdagen.

s

SAMMENDRAG
Vedrørende § 10 synes vi at det bra at det vurderes egenhet, men allikevel mener vi at en videreføring av
dagens minstekrav om arealnormfortsatt bør tilhøre loven. Dette for å sikre at barna har tilstrekkelig plass å
røre seg på.

1 Daglig
leder
vedbarnehagen
børvære
utdannet

§ 18, alternativ B foretrekkes fremfor alternativ
førskolelærer eller ha annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med tillegg av ett års
videreutdanning i barnepedagogikk.
§ 19, alternativ A foretrekkes da dette gir en utfyllende forskrift om pedagogisk bemanningi barnehagen.
Dersom hver enkelt kommune får myndighet til å avgjøre hvilke krav de ønsker i barnehagene, mener vi at
faren er til stede for at dette vil kunne gå ut over standarden der hvor økonomisk press er fremtredende eller
at økonomisk vinning får førsteprioritet. Skulle vi komme i en situasjon hvor de ansattes krav til utdannelse
blir nedprioritert, kan vi på lang sikt måtte betale for dette i skolesituasjoner. Det anbefales fra oss at
pedagogisk utdannelse vektlegges i fremtidig organisasjon og at bemanningsantallet ikke reduseres slik at
det faglige kan prioriteres også i fremtiden.

Med hilsen

Annett Dalsbø
Leder
Samarbeidsutvalget
Vallset Barnehage.
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østgård barnehage,
Kirkeveien 5.
2335 Stange.

Tlf.
62 58 82 50

Til Virksomhet for barnehager.

Vedlagt følger "Høringsuttalelse, ny barnehagelov" fra samarbeidsutvalget ved
østgård barnehage.

For SU, østgård barnehage,
Eva P. Steen.
åe Icr ,

Østgård barnehage,

Kirkeveien5.
2335 Stange.
Tlf. 62 58 82 50

Høringsuttalelse, ny barnehagelov.

Samarbeidsutvalget ved Østgård barnehage drøftet høringsnotat om ny
barnehagelov i møte 16.12.04.
Følgende synspunkter kom fram:
AREAL: I og med at krav om areal pr. barn er foreslåttfjernet, er vi redd for at det
blirflere barn på gruppene. Dette vil forringetilbudetfor barna og gjøre arbeidssituasjonenfor personaletvanskeligere.
-

BARNEHAGENS LEDELSE: § 18,alt.B sier at dagligleder skal være
førskolelærereller ha annen treårio pedagogiskutdanning med vider
barnehagepedagogikk. Her mener SU ved Østgård at det kun skal være
førskolelærere som kan være ledere ved barnehagen. I tillegg til økonomisk
ansvar og personalledelse, har førskolelærere den kompetansen som trengs til
pedagogisk utvikling i barnehagen. Uten denne innsikt og kompetanse, vil en
leder stå fjernt fra barnehagens daglige liv.
BARNEHAGENS ØVRIGE PERSONALE § 19: Det er viktig at det lovfestes med
førskolelærere som pedagogiske ledere for hver barnegruppe. Faller dette ut av
loven, kan barnehagene fort bli en oppbevaringsplass og ikke et pedagogisk
tilrettelagt tilbud. Antall barn pr. pedagog må også videreføres i loven.

Stange , 17.12.04.
For samarbeidsutvalget ved Østgårdbarnehage,
Eva P. Steen,
Sekr.

"r

istin Hagen,
Leder/foreldrerepr.
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VEDR T1ØRYNGSNOTATTIL NY BARNEBAGELOV.
Det ble avholdt møte i samarbeidsutvalget ved Åsbygda barnehage 15.12.04 hvor saken vedr.
høringsuttalelse til ny barnehagelov ble drøftet.
Følgende punkter ønsker samarbeidsutvalget å kommentere:
•

Om barnehagens formål og innhold, §2 Barnehagens innhold.

Positivt at punktet om barnehagens innholdsparagrafer utvidet. Det lovfester hva
•

•

•

..
'

S

J.nr.O

'

barnehagenskal legge til rette for og viser i lovtekst hvilken viktig samfunnsmessig side
barnehagen har. En kvalitetssikring for barnehagen.
Om barnsog foreldresmedvirkning
, §3 Barns rett til medvirkning.
En lovfesting om barns rett til medbestemmelse og medvirkning er i henhold til FN's
konvensjon og bør ba sin paragrafi ny barnehagelov. Vesentlig og positivt!
Om Personalet
, §18 Ledelse.
Alt. A åpner opp for at leder ikke må ha barnehagepedagogisk kompetanse.
Barnehagen er en pedagogisk tilrettelagt virksomhet og styrer bør fortsatt ha
førskolelærerutdanning.
Om Personalet §19, Øvrige personale.
I alternativer som er listet opp åpnes det opp for en kraftig forringing av
bemanningsnormen. Aft. C og D gir ingen føringer for hvordan bemanningen skal vavre.

Barnehagen skal arbeide mot økt kvalitet og opplever stadig økende press fra
brukergrupper. Med å åpne opp for nevnte alternativer vil ikke dette på noen måte henge

sammen, barnehagentiengeren grunnleggendepedagogtetthetfor å sikre kvaliteti
barnehagen. Antallet barn pr. pedagog og øvrige tilsatte er i dag presset opp mot et
maksimum. De siste års erfaringertilsierstadigmerkrevendebarnegruppe
og mangebarn
som trenger spesiell tilpasning og tilrettelegging, Ved å endre/fjerne bemanningsnormen
vil det være stikk i strid med de behov vi opplever at barnehagen har.

Ved å sikre kvaliteten i framtidas barnehager er de skisserte forslag C og D forkastelige!
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Om Arealnorm.
A oppheve dagens arealnormåpner for å kunne "plassere" flere barn i barnehagene. Det
mener vi er svait uriktig og ser faxen i at barnehagen blir en oppbevaringsplass. Hva med
kvalitet, barnasmedvirkning og retttil åbli sett og hørt,personaletsom har tid til dialog

med barna??!!Personaletsstatusog arbeidsmiljø??!!

For samarbeidsutvalget ved Asbygda barnehage
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