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- uttalelse

Det vises til høringsnotat om nye barnehagelov dat. 09.11.2004 fra Barne- og familiedepartementet.
Oppdal kommune v/ formannskapet har i møte i dag avgitt følgende uttalelse, jfr. sak F. 05/05:
" Oppdal kommune ser det som svært viktig at kvaliteten i barnehagene videreføres. Derfor må sentrale
krav til det pedagogiske innholdet i barnehagene opprettholdes. Det er avgjørende viktig at den lokale
tilpasningen ikke gir muligheter for å svekke faglig kompetansekrav til personalet og krav til bemanning
eller reduserer krav til brukerareal i barnehagene.
Oppdal kommune ser det som svært viktig at tilsynet med barnehagene styrkes. Når ansvaret legges på
den enkelte kommune må det lages systemer som ivaretar tilsynet på en kvalitativt god måte.
Oppdal kommune har følgende merknader til lovteksten:
§ 2. Barnehagens

innhold.

Det vises til at departementet ønsker at lovteksten må synliggjøre sterkere at omsorg er en viktig del av
barnehagens innhold og oppgaver. Oppdal kommune vil understreke at dette ikke må føre til at kravet til
faglig kompetanse hos de tilsatte svekkes.
§ 18. Ledelse.
Alternativ B må legges til grunn i lovteksten. Oppdal kommune ser det som svært viktig at hver
barnehage må som norm ha en leder med utdanning som førskolelærer eller annen treårig pedagogisk
utdanning på høgskolenivå med tillegg av ett års (60 studiepoeng) videreutdanning i
barnehagepedagogikk.
§ 19. Barnehagens øvrige personell.
Oppdal kommune vil på det sterkeste anbefale at alternativ A velges."
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