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1. Angående

s.

18- barnehagens

ledelse.

Vi ønsker alternativ B.
2.

Angående

-

§ 19 - øvrige personale

Ønsker alternativ A, sted tillegg av :
Videreføring av pedagogtetthet som i dag jfr. Forskrift.
Styrers adnt.tid må komme i tillegg til pedagogisk ressurs.

3.

Vedr. utforming/ areal:
Dagens § 3 nt. forskrift må videreføres.

4.

Vi ønsker at dagens ordning med øremerkede midler til barnehagedrift videreføres.

5. Det bor opprettes et nasjonalt foreldreutvalg

for barnehagen.

Begrunnelse:

Dagens samfunn stiller store krav til barna våre - vår viktigste ressurs!
Vi må ha en bevisst holding til hvilke rammer vi setter rundt oppvekst og utvikling,

spesiellgjennomlov ogforskrift, som

står nøye i sammenheng

med økonomiske

ramner.

Vi må ha nok og utdannet personale i barnehagene til å kunne ivareta og se barna, og
bidra til utvikling, både på gruppe- individ nivå.

Fellesforslag fremmet av Kristin Sakshaug ble enstemmig vedtatt.
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1. Angående § 18-barnehagens
Vi ønsker alternativ B.

ledelse.

2. Angående § 19 - øvrige personale
Ønsker alternativ A, med tillegg av
ViØreføring av pedagogtetthet som i dag jfr. Forskrift.
Styrers adm.tid må komme i tillegg til pedagogisk ressurs.
3. Vedr. "utforaning/areal:
Dagens § 3 in. forskrift må videreføres.
4. Vi ønsker at dagens ordning med øremerkede midler til barnehagedrift videreføres.
5. Det bør opprettes et nasjonalt foreldreutvalg for barnehagen.
Begrunnelse:
Dagens samfunn stiller store krav til barna våre- vår viktigste ressurs!
Vi må ha en bevisst holding til hvilke rammer vi setter rundt oppvekst og utvikling,
spesielt gjennom lov og forskrift, som står nøye i sammenheng med økonomiske
rammer.
Vi må ha nok og utdannet personale i barnehagene til å kunne ivareta og se barna, og
bidra til utvikling, både på gruppe- individ nivå.
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