
FAU Nordberg  barnehage, Oslo
ved Espen Anker (leder)

Barne- og familiedepartementet
Postboks 8036 Dep,
0030 Oslo

kopi: annecathrine.dietz@bfd.dep.no
Deres referanse: 200404169

Horingsuttalelse  til ny  barnehagelov

AR.

AKSt3Lti:  SIGN..

ntn'tt,,24o .w
55, Oslo,  31. desember 2004

Vi viser til forslag til ny barnehagelov og høringsbrev til den samme, som publisert på
www.odin.no.

Som foreldre til barn i Nordberg kommunale barnehage i Oslo ønsker vi å bidra med
våre synspunkter på forslaget til ny barnehagelov. Alle barn og barnehager er
forskjellige, og derfor mener vi at å finne lokale løsninger til barnas beste er
prinsipielt riktig. Likevel mener vi at det er viktig med nasjonale minstekrav for å
sikre barnehagenes kvalitet.

Vi ser behovet for en gjennomgang av eksisterende lovbestemmelser for barnehager,
og synes mange av forslagene og presiseringene i den nye barnehageloven er
konstruktive og fremtidsrettede. Vi ønsker imidlertid å advare særlig mot et punkt i
lovforslaget; mot å fjerne normen for pedagogisk bemanning. Vi mener i tillegg at
loven trenger minstekrav for den totale bemanning.

Vår opplevelse av utviklingen i vår barnehage de senere år, er at de økonomiske
rammer er stadig trangere og at bemanningssituasjonen har nådd ett kritisk nivå. I
bydel Nordre Aker, som vår barnehage tilhører, gis det svært begrenset rom for bruk
av vikarer, og intet rom for overtid, slik at barnehagen er svært sårbar når personalet
rammes av sykdom. Vår småbarnsavdeling har i år hatt en utvidelse av antall barn fra
9 til 14, kun delvis kompensert av økte personalressurser. Vi mener at situasjonen i
barnehagen allerede har nådd et kritisk nivå, der det pedagogiske tilbud og muligheten
til å gi omsorg lider fordi antallet personale er lite sett i forhold til de behov barna har.

Innenfor en stram bydelsøkonomi er det viktig at barnehagene er beskyttet ift.
innstramninger med et entydig lovverk Det er vanskelig å tro at
bydelsadministrasjonen i en vanskelig budsjettsituasjon ikke kunne føle seg tvunget til
å kutte personale i barnehagene hvis den har anledning.

Vi vil derfor ta til orde for en lovbestemt personalnorm,  i tillegg til norm for
pedagogisk personale.  Dette vil innebære en selvfølgelig beskyttelse av barnas
trygghet og rettigheter.
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