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HØRINGSNOTAT OM NY BARNEHAGELOV

Dato :  5. januar 2005

Høgskolen i Nesna har mottatt til høring fra Kirke-,  utdannings -  og forskningsdepartementet
10. desember 2004 forslag til endring i reglene om øvings -  og praksisopplæring  (kapittel 11,
punkt 11.10 i utkastet til ny barnehagelov).

Høgskolen i Nesna mener førskolelærerutdanningen er en samfunnsmessig godt forankret
utdanning.  Førskolelærerutdanningen utdanner til en profesjon som i første rekke er
pedagogiske ledere og personalledere i barnehagen.  Det er stort behov for barnehager i Norge
og barnehagen har fornøyde brukere .  For å kunne gi en god  førskolelærerutdanninge  er vi
avhengig av gode praksisplasser for disse studentene.  I Nord-Norge og i landet forøvrig er det
etterspørsel etter førskolelærere.

Høgskolen i Nesna mener det er svært uheldig om barnehagene ikke lenger skal være en
sentral øvingsarena for førskolelærerstudenter .  For en høgskole som gir
førskolelærerutdanning er det helt vesentlig å ha barnehager som kan ta i mot studenter i
praksis .  Dette har blitt enda mer viktig da det i den nye førskolelærerutdanningen er lagt økt
vekt på en praksisnær og profesjonsrettet utdanning.  Selv om det i dag er mange barnehager
som ser egeninteressen av å ta imot studenter i praksis,  kan høgskolen stå i fare for å miste
praksisplasser om forslag til ny lov skulle bli vedtatt.

Høgskolen i Nesna er av den oppfatning at § 24 i forslag til ny barnehagelov ikke bør endres,
men opprettholdes som i dag, slik at vi sikrer barnehagen som en sentral øvingsarena for
førskolelærerstudenter.

Med hilsen
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prorektor
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