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Høringssvar - ny barnehagelov
Øre Eiker kommuneønskerå gi et høringssvarpå utkastetril ny Lov om barnehager. Vi ønsker å
konsentrerevår tilbakemeldingom de områdersom er berørtav de størsteendringenei
høringsnotatet.
Høringen er drøftet med politisk fagkomite, men ikke formelt behandlet i politisk fora. Dette
skyldes den korte høringsfristen, og at det i denne perioden ikke var mulig å få forberedt og
behandlet høringen politisk. Høringssvaret er derfor utarbeidet administrativt.
Høringsnotatets profil vedr. kommunalt handlingsrom, kombinert med fokus på kvalitet, ses på som
en positiv endring i lovforslaget.

§ 2. Barnehagens
Barnehagen skal
Barnehagen skal
den måten skape

innhold
være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet
bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver, og på
et godt grunnlag for livslang læring og aktiv deltagelse i et demokratisk

samfunn.
Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd,
likestilling , åndsfrihet, toleranse og forståelse for bærekraftig utvikling . Barnehagen skal
gi barn muligheter for lek, livsu foldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge

og samtidig utfordrende omgivelser.
Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder , funksjonsnivå, kjønn, sosiale , etniske
og kulturelle bakgrunn . Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og
aktuelle områder.
Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet , kreativitet og vitebegjær og gi
utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser , kunnskaper og ferdigheter.
Barnehagen skal formidle verdier og kultur , gi stort romfor barns egen
kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt
fellesskap.
Barnehagetilbud for samiske barn skal bygge på samisk språk og kultur.
Departementet fastsetter en rammeplan for barnehagen. Rammeplanen skal gi

retningslinjerfor barnehagens innhold og oppgaver.
Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold.

Med utgangspunkt i rammeplanfor barnehagen skal samarbeidsutvalget for hver
barnehage fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten.
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Øvre Eiker kommune støtter forslaget om denne innholdsparagrafen, med unntak av følgende
formulering; Barnehagen skal være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet. Vi mener at denne
formuleringen bør endres til; Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet.
Dette begrunnes med det fokuset som lovutkastet setter på kvalitet. Barnehagen skal ikke bare være
en pedagogisk tilrettelagt virksomhet, men være en pedagogisk virksomhet som er starten på
utdanningsløpet. Øvre Eiker har et stadig sterkere behov for å tenke helhetlig i forhold til

læringsløpet, som etter vår mening starter allerede i barnehagen. Det er derfor naturlig for oss å
tenke at barnehagen er en pedagogisk virksomhet på lik linje med skolen.
Kapittel -11,Barns ogforeldres medvirkning

Dette kapittelet er i tråd med kommunens satsing på brukermedvirkning, relasjonsbygging og ikke
minst kommunens visjon; Sammen skaper vi et livskraftig Øre

Eiker.

Forslaget støttes.

Kapittel III. Ansvar og myndighet

Øvre Eiker kommune støtter forslaget til presisering og forenkling av disse bestemmelsene.
Kapittel V. Personalet
§ 18. Ledelse

Som nevnt tidligere har lovforslaget et betydelig trykk på krav til kvalitet, noe som forsterker
behovet for en pedagogisk ledelse. En pedagogisk virksomhet bør ledes av en pedagog. Øvre Eiker
kommune ønsker derfor at alternativ B vil være det som vedtas vedr. ledelse.
§ 19. Barnehagens øvrige personale

Argumentene som er brukt ovenfor i forhold til ledelse, vil også være relevante for barnehagens

øvrige personale. Vår oppfatning er at barnehagens øvrige personale bør bestå av blant annet
førskolelærere. Vi mener imidlertid at ved å ha en bemanningsnorm, kan en lett ha større fokus på
regelverk enn på kvalitet. Det er svært viktig å se §2 i sammenheng med bemanning og

gruppestørrelse. Skal man oppfylle kravene til kvalitet i §2, vil det være umulig å drive
barnehagene forsvarlig uten førskolelærere. Øvre Eiker kommune ønsker å sette fokus på hva som
trengs i våre barnehager for å oppnå denne kvaliteten, og må dermed definere behovet for
bemanning. Det kan til og med tenkes at denne vurderingen vil gi en økt pedagogbemanning i
mange barnehager. Vi mener derfor at det er viktig med krav om førskolelærerutdanning i
barnehagens øvrige personale, men ønsker ikke at det skal defineres en bemanningsnorm. Øvre
Eiker kommune anbefaler alternativ C.
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