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Deres dato

HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN  behandlet i møte  12.01.2005 sak
0038/04. Følgende vedtak ble  fattet:

1. Modum kommune uttaler følgende om forslaget til ny barnehagelov:

a) Kap. I Barnehagens formål og innhold: Forslaget til ny § 2 uttrykker barnehagens
innhold på en helhetlig måte.

b) Kap. II Barns og foreldres medvirkning: Vi støtter forslag til § 3 som sikrer barns rett
til medvirkning.

c) Kap. III Ansvar og myndighet: Antall barn som er tilstede samtidig bør omtales i
sammenheng med lovgivningen om familiebarnehager (maksimum 5 barn) og
forskriften om miljørettet helsevern (inntil 3 barn). Vi foreslår derfor følgende
formulering i § 6 pkt.  b.: antall barn som er tilstede samtidig er flere enn 5 barn.

d) Kap. IV Barnehagemyndighetens generelle oppgaver: Loven må sette et veiledende
minimumskrav til leke- og oppholdsareal.

e) Kap. V Personalet:

- § 18 Ledelse. Alternativ B vurderes som det beste forslaget.

- § 19 Barnehagens øvrige personale. Alternativ B vurderes som det beste
forslaget.

2. Vi ønsker en økt  satsing på  forskning og utviklingsarbeid. Vi mener at det må settes av

midler til dette  i tråd med  det som OECD  løfter fram som en  viktig faktor  som kjennetegn
på en  god barneomsorgspolitikk.

3. Vi mener at forslaget til ny barnehagelov samlet sett bidrar til at virksomheten blir mer
framtidsrettet og fleksibel.

Iy1ed  vennlig hilsen
odum kommune

Gf1/U
Jan Samuelsen
undervisningssjef

Pota resse:  Telefon: Telefax:
Poste ks 38 32 98 93 00 R ;dmannskontorat 327,89301 Helse sosialk..nt gret 32 78 93 51 Bankgiro: 227007 61418

N-3371 Vkersunc' K nnnw trekassa 32 78 93 21 Teknisk etat 32 78 9 1  01 Bankgiro skatt 7855 05 Oo2t3/
U ;1 isningskonl: ret 32789341 Kultwn^nterel  32 78 94  21 Org. rir .: 970491589

E-mail k stmuttas , modun'_kn r una.^°:



Modum kommune
HOVEDUTVALG  FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN

Arkivsaksnummer.:
04/03583

Arkivnummer:
A21

Saksbehandler:
Ase Berit Hoffart

Saksnr.: Utvalg
0038/04 HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN

0038/04 NY BARNEHAGELOV - HØRING

RÅDMANNENS FORSLAG:

1. Modum kommune uttaler følgende om forslaget til ny barnehagelov:
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a. Kap. I Barnehagens formål og innhold: Forslaget til ny § 2 uttrykker barnehagens
innhold på en helhetlig måte.

b. Kap. II Barns og foreldres medvirkning: Vi støtter forslag til § 3 som sikrer barns rett
til medvirkning.

c. Kap. III Ansvar og myndighet: Antall barn som er tilstede samtidig bør omtales i
sammenheng med lovgivningen om familiebarnehager (maksimum 5 barn) og
forskriften om miljørettet helsevern (inntil 3 barn). Vi foreslår derfor følgende
formulering i § 6 pkt. b.:  antall barn som er tilstede samtidig er flere enn 5 barn.

d. Kap. IV Barnehagemyndighetens generelle oppgaver: Loven må sette et veiledende
minimumskrav til leke- og oppholdsareal.

e. Kap. V Personalet:
§ 18 Ledelse. Alternativ B vurderes som det beste forslaget.
§ 19 Barnehagens øvrige personale. Alternativ B vurderes som det beste
forslaget.

2. Vi ønsker en økt satsing på forskning og utviklingsarbeid. Vi mener at det må settes av
midler til dette i tråd med det som OECD løfter fram som en viktig faktor som kjennetegn
på en god bameomsorgspolitikk.

3. V i mener at forslaget til ny barnehagelov samlet sett bidrar til at virksomheten blir mer
framtidsrettet og fleksibel.

BEHANDLING I HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN DEN
12.01.2005,  SAKSNR .  0038104

BEHANDLING:

Enstemmig  vedtatt.
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VEDTAK:

1. Modum kommune uttaler følgende om forslaget til ny barnehagelov:

a) Kap. I Barnehagens formål og innhold: Forslaget til ny § 2 uttrykker barnehagens
innhold på en helhetlig måte.

b) Kap. II Barns og foreldres medvirkning: Vi støtter forslag til § 3 som sikrer barns rett
til medvirkning.

e) Kap. III Ansvar og myndighet: Antall barn som er tilstede samtidig bør omtales i
sammenheng med lovgivningen om familiebarnehager (maksimum 5 barn) og
forskriften om miljørettet helsevern (inntil 3 barn). Vi foreslår derfor følgende
formulering i § 6 pkt. b.:  antall barn som er tilstede samtidig er flere enn 5 barn.

d) Kap. IV Barnehagemyndighetens generelle oppgaver: Loven må sette et veiledende
minimumskrav til leke- og oppholdsareal.

e) Kap. V Personalet:
§ 18 Ledelse. Alternativ B vurderes som det beste forslaget.

§ 19 Barnehagens øvrige personale. Alternativ B vurderes som det beste
forslaget.

2. Vi ønsker en økt satsing på forskning og utviklingsarbeid. Vi mener at det må settes av
midler til dette i tråd med det som OECD løfter fram som en viktig faktor som kjennetegn
på en god barneomsorgspolitikk.

3. Vi mener at forslaget til ny barnehagelov samlet sett bidrar til at virksomheten blir mer
framtidsrettet og fleksibel.

Vedlegg: 1. Høringsbrev til samarbeidsutvalgene ved barnehagene
2. Høringsnotat

Saksopplysninger:

Høringsnotat om ny barnehagelov ble lagt ut 9. november. Opprinnelig høringsfrist er
mandag 10. januar 2005, men er forlenget ut uken.

Vurdering:

Forslaget innebærer omfattende endringer. Noe av det som kjennetegner høringen generelt, er
at loven foreslås å bli mer fleksibel og moderne. Gjennom høringen får vi et spennende bilde
av en framtidig barnehage. Forslaget til ny §2 er veldig godt og kan betraktes som en
bærebjelke i forhold til hva og hvordan en barnehage skal være. Høringen innebærer økt
skjønnsmessig vurdering av den gode barnehagen og mer ansvar til kommunene i rollen som
barnehagemyndighet.

Etter vår vurdering bør det i enkelte av forslagene i større grad sies noe om
minimumskravene i barnehage. Dersom skjønn og valgfriheten får så stort rom på sentrale
områder som noen av forslagene innebærer, vil dette kunne få store konsekvenser både på
barnehagens utforming og innhold. Resultatet kan bli store forskjeller fra sted til sted fordi
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skjønn og økonomi vil variere. Vi mener derfor at det fortsatt må være en veiledende
arealnorm og at det kommer klart fram i loven et antall barn i forhold til lokaler og personale.
Vi foreslår også at styrer og avdelingsledere i barnehagen fortsatt skal være førskolelærere
fordi:

- det er førskolelærere som har faglig kompetanse på barn i gruppe
- kjernevirksomheten i barnehagen er småbarnspedagogikk
- ledelse av pedagogisk utviklingsarbeide krever at hun eller han mestrer faget, og med

denne kompetansen kan være en drivkraft i arbeidet med barn, foreldre og personale

Det er også viktig å understreke at det i større grad enn tidligere bør bli flere yrkesgrupper
som jobber i barnehagen, for eksempel personer med utdannelse innen andre humanistiske fag
og håndverksfag. Alle barnehager bør ha begge kjønn i personalgruppa.

Vi mener at det i loven må fastslås et maksimum antall barn pr. førskolelærer; dog med en
viss fleksibilitet. Med 10-14 barn pr avdeling, uavhengig av om de er over eller under 3 år, vil
man i større grad kunne tilpasse driften etter de aktuelle behov. Innenfor disse kravene er det
fortsatt mye rom for skjønn og lokal tilpasning.

I en ny og moderne lov er det viktig å beholde det som er godt i dagens bestemmelser og at
utviklingen videre er i tråd med kjernevirksomheten. Vi må i en framtidig barnehage være
spesielt oppmerksomme på betydningen av et kompetent personale i forhold til kvalitet
barnehagen.


