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OPPROPOM NY BARNEHAGELOV
Vi foreldre med barn i Studentsamskipnadens barnehager i Trondheim ønsker med
dette å synliggjøre vårt standpunkt i henhold til utkast om ny barnehagelov.
Vi er imot å fjerne kravet om førskolelærerutdanningfor barnehagestyrere og
pedagogiskeledere. Vi ønsker en barnehagelov som garantererat barna våre
får oppfølging av kvalifisert pedagogisk personale.
Vi er imot å fjerne bestemmelser om normeringav antall barn per pedagog. Vi
vil ha en barnehage hvor vi kan føle oss sikre på at barnas behov blir sett og
imøtekommet.
Vi er imot fjerningav barnehagelovens§ 3 Barnehagensutforming
, om barnas
leke- og oppholdsareal. Vi ønsker at lovverketskal sikre gode,
hensiktsmessigeog trygge fysiskerammerfor barna våre.
Som foreldre med barn i barnehage, er vi enige i Utdanningsforbundets
vurderinger
om at en lov uten klare kvalitetskravvil bety at kommuneøkonomienavgjør om
barnehagene kan gi barna omsorgog et pedagogisktilbud. Mange eiere i økonomisk
knipe vil velge å ansette personale uten pedagogiskkompetanseog samtidigta inn
flere barn i gruppene. En slik utviklingkan vi som foreldre ikke støtte opp om.
Som småbarnsforeldreog studenter, ønsker vi samtidigå understrekehvor stor pris
vi setter på førskolelærerne. Det er denne yrkesgruppensom danner det faglige
fundamentetfor trygghet, sikkerhetog omsorgi barnehagen.
Med vennlig hilsen
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Foreldrenetil barn i Lilleslottet barnehage,
Grorud\ Romsås bydel
v/ Foreldrerådetsarbeidsutvalg(FAU)

i

5.jaquar2005

Barne- og familiedepartementet
Postboks
8036 Dep.
0030 OSLO

Høringsuttalelse vedrørende forslag til ny barnehagelov
Vi viser til Barne- og familiedepartementetsforslag til ny barnehagelovsom ble sendt på høring
9. november2004. Foreldretil barn i barnehagerer ikke oppført blant høringsinstansene.
Barne- og familieministerenhar imidlertidsenere uttaltat alle som ønsker det inviteres til å si sin mening
om saken. På vegne av foreldrenei vår barnehagesender vi inn følgende kommentarertil forslaget til ny
barnehagelov.
Foreldresom velger barnehagesom et alternativfor sine barn forventerog krever kvalitet i
barnehagetilbudet.Kvalitet for barn i barnehageer bl.a. god omsorg, sikkerhet og trygghet, et godt
pedagogisk tilbud og en god pedagogisk oppfølging, godt inne- og utemiljø med tilstrekkeligstort lekeareal
for barnaå bevege seg på. Kompetansehos personaletog forholdetmellom antall barnog voksne er blantde
viktigste faktorenefor å sikre kvalitet i barnehagen. For å kunne sikre god kvalitet i barnehagenmå det
derfor foreligge kravtil bl.a. bemanningog kompetansehos personalet, men også kravtil inne- og uteareal.
Vi er sterktkritisketil at Barne- og familiedepartementetnå foreslår, som et alternativblant flere, at det ikke
skal stilles noen sentrale kravtil kompetanse, bemanningeller inne- og uteareali barnehagene.Det betyrat
det i praksis vil bli fritt fram for barnehageeierneå selv bestemme hvor mange barndet skal være i
barnehagenog hvordanbemanningenskal være. Det blir ingen øvre grense for hvor mange barndet kan
være per voksen. Vi frykterat kommunersom sliter med en hardtanstrengtøkonomi og for dårlig
barnehagedekning vil kunne misbruke et regelverk som er så lite bindende . Et regelverk som åpner opp for

bl.a. flere barn per voksen, vil erfaringsmessigføre til at man bemannerned til et kritisk punkt. Dette er
uheldig, først og fremst for barna,men også for de voksne i barnehagen.
Vi foreldre kreversnarereflere voksne i barnehagen, ikke færre,bl.a. fordi at:
I Ved færrevoksne blir barnehagensom organisasjonmer sårbarfor plutselige forandringersom
f.eks. sykdomblantpersonalet.
2 Samspill med et størreantall voksne gir overskudd! Det smitterover på barnanårsynergienmellom
de voksne er god. Barna stimuleres også av å etablere relasjonertil flere voksne.
3 Flere barnper voksne kan bety mer slitne voksne, med mindretid og overskuddtil lek og moro, den
gode samtale med barnetog generelt kvalitativtsamvær med barnet.
4 Færrevoksne i barnegruppabetyr færre fang å sitte på.
5 Mulighet for aktiviteteri form av turer, oppdeling av gruppa i mindreenheter etc. forsvinnernårdet
blir tå voksne.

Støynivået i barnegruppavil muligens øke når det blir færrevoksne per barnegruppe, fordi det blir
mindretid igjen til å snakke ordentlig med det enkelte barn når situasjoneroppstår.
Færrevoksne per barnegrupperedusererdet enkelte barnsmuligheterog behov for å bli sett som en
individuell person, og ikke som en del av en gruppe. Dette er alvorlig, fordi det vil reduseredet
enkelte barnsmulighet for personlig utvikling ut fra egne behov og forutsetninger . Det hjelper ikke
å si at dette primært er foreldrenes ansvar. Barner mange av døgnets våkne timer i barnehage,og
man trengerå få tilbakemeldingfra andre miljøer enn sin nærmestefamilie, både for utvikling av
selvtillit, kunnskapog kompetansepå ulike felt.
Det er med stor forundringvi konstatererat regjeringenoverveier et alternativtil ny barnehagelovsom
åpner opp for at dagens krav til bemanning, kompetansehos personalet eller krav til inne- og uteareal i de
norske barnehagenetas bort. A fjerne slike krav innebærerat regjeringenogså fjerner noen av verktøyene
for kvalitetssikring av barnehageneog dets virksomhet. Dette samtidig som kvalitet og kvalitetssikringer
blitt et honnørordinnen andresamfunnssektorer. Vi spør oss hvordan det kommer seg at regjeringenønsker
å sikre kvalitet gjennom reformerinnen andre sektorer i samfunnet, når den samtidig legger frem et forslag
som innebærer en raseringav kvalitetssikringeninnen barnehagene.
Blir dette forslaget vedtatt kan det i realiteten bety flere barn per voksen, færre utdannede førskolelærere i
barnehagen og mindre plass for barna å bevege seg på. Resultatet blir med andre ord et dårligere tilbud til
barn og foreldre, og en dårligere arbeidsplass for de som arbeider der.
Som foreldre kan vi ikke akseptere en slik nedbygging av kvaliteten i barnehagene . Barne- og
familieministerenbør istedenarbeide for å forbedre og utvikle virksomheten, og for å sikre og styrke
kvaliteten i barnehagene for eksempel gjennom ekte krav til barnehageeierne om bemanning , kompetanse
og godt inne- og utemiljø. I høringsnotatet uttaler Barne- og familiedepartementet bl.a. at det er "nødvendig
å stille særskilte krav til utforming av barnehageloven slik at den inneholder mekanismer som sikrer et best
mulig tilbud for barna og er til bestefor barna /.../." Hvilke mekanismer mener ministeren og departementet
skal ivareta krav til kvaliteten i barnehagetilbudet ? Vi ber Barne- og familieministeren om å legge frem et
forslag til barnehagelov som innebærer en kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i norske barnehager, og som
stiller krav til barnehageeierne når det gjelder bl.a. bemanning, kompetanse og inne- og utemiljø.
Vi vil i dennesammenheng også be Barne- og familieministeren om å opprette et nasjonalt organ for saker
som angår samarbeidet mellom hjem og barnehage på lik linje med Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG).
På den måten vil barn og foreldres rett til innflytelse og samvirke styrkes.

På vegne av foreldrene i Lillislottet barnehage, Grorud\Romsås bydel v./ Foreldrerådetsarbeidsutvalg

Med hilsen

Nina.B.
Olsen
FAU, Lilleslottet barnehage
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Angående: ny barnehagelov, høring 10.januar
Jeg mener at staten må gi klare og konkrete retningslinjer gjennom lover og forskrifter for å
sikre små barn like vilkår, uansett bosted.
Lovforslaget åpner for at samfunnets aller yngste blir en salderingspost i kommuner med
dårlig økonomi. Barnehagene blir en oppbevaringsplass framfor et sted hvor behovet for

omsorg, utvikling og pedagogikk er tilfredsstilt.
Fordi jeg er glad i mitt barnfbarnebarn/nevø/niese, krever jeg:
•
"store"
•
•
•
•

At dagens bemanningsnorm opprettholdes (3 ansatte pr. 7-9 "små", eller 14-18
barn)
At barnehagen skal ha egen styrer med førskoleutdanning
At pedagogisk leder skal ha førskoleutdanning
At støttepedagoger fortsatt skal være et supplement til øvrig bemanning
At dagens konkrete minstekrav til areal inne og ute beholdes

Jeg ser den nye barnehageloven som en trussel mot retten til trygge barnehager med et
omsorgsfullt og pedagogisk innhol« for alle barn i alle kommuner.
Med vennlig hilsen,

ER DET SLIK VI VIL VÅRE BARN SKAL HA DET?
UNDERSKRIFTKAMPANJE

ANG NY BARNEHAGELOV

Forslaget til ny barnehagelov inneholder motstridende momenter.
På den ene siden forsterkes krav til barnehagene med tydeligere krav til innhold m.h.t.
omsorg, oppdragelse

og læring, formidling

av verdier og kultur

samt barns rett til

medvirkning.
På den andre siden reduseres / fjernes krav til areal, pedagogisk kompetanse og bemanr ng.
Dette samtidig som øremerkede tilskudd til barnehager forsvinner og et nytt inntektsyst in
innføres der kommuner og bydeler fordeler midler til alle barnehager i Norge.
Eks på nyforslått lovtekst:
" bemanningen skal være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredstillende
pedagogisk

virksomhet.

Barnegruppene skal ha en størrelse som er hensiktsmessig utfra barnas alder og
forutsetninger.

"

En så lite bindende lov mener vi kan misbrukes av kommuner, bydeler og av private åk- irer i
markedet. Vi mener veien mot full barnehagedekning da betyr mange dårlige tilbud og
løsninger for "oppbevaring"

av barn.

DET ER IKKE RIKTIG AT : TIL EN HVER TIDS SITTENDE POLITIKERE I -N
HVILKEN SOM HELST KOMMUNE OG BYDEL, SKAL BESTEMME , UT FR'.
PENGESEKKEN , HVA SOM ER BEST TILBUD FOR VÅRE BARN.
t
DET LIGGER AN TIL Å BLI MINDRE AV ALT UNNTATT BARN !
-

Mindre lekeareal pr barn
Mindre voksne pr barn
Mindre samspill mellom barn og voksne
Mindre pedagogisk oppfølging pr barn
Mindre kunnskap om barns utvikling
Mindre mulighet for hensiktsmessig læring
Mindre kontakt mellom foreldre og personalet
Mindre turer
Mindre aktiviteter

-

Mindre tid for omsorg

-

Mindre mulighet til å trygge barn
Mindre mulighet til å ivareta sikkerhet

ER DET FULL BARNEHAGEDEKNING
PÅ BEKOSTNING
BARNEHAGER NORGE VIL HA?
HAR VI VIRKELIG IKKE RÅD TIL BEGGE DELER.?
IKKE ØDELEGG GODE OPPVEKSTVILKÅR
BEHOLD DAGENS NORM.

HILSEN FORELDREOG PERSONALET
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Undertegnede foreldre og ansatte støtter vedlagt skriv fra studentbarnehagene

i oslo an, ny

barnehagelov.

IKKE ØDELEGG GODE OPPVEKSTVILKÅR
BEHOLD DAGENS NORM.
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barnehage mener at

Barnehageloven må ha nasjonale standarder for kvalitet, for
barnasskyld

Barnehageloven må fortsatt ha bestemmelser om at styrer og
pedagogisk leder skal ha førskolelærerutdanning
Det må være konkrete bestemmelser som sikrer våre barn nok
bemanning og plass, samt en god gruppestørrelse
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NASJONALT FORELDREOPPROP I FORBINDELSE MED
FORSLAG TIL NY BARNEHAGELOV
Til barne-og familieminister Laila Dåvøy
I høringsnotatet om ny barnehagelov foreslår barne- og familiedepartementet blant annet at
dagens lovfestede krav om førskoleutdanning hos barnehagestyrer og øvrig personale, samt
dagens krav om pedagogtetthet, tas bort. Det foreslås også at dagens arealbestemmelser ikke
videreføres. Departementet ønsker at det skal være opp til den enkelte kommune å avgjøre
hva som er pedagogisk forsvarlig ledelse og drift, og hva som er hensiktsmessig størrelse på
barnegruppene. Samlet gir dette kommunene tilgang til å øke barnegruppene uten å samtidig
øke hverken bemanningen, den pedagogiske kompetansen i barnehagen eller barnas lekeareal.
Vi ser i høringsnotatet at forslaget til innholdsparagraf skal være en garanti for at dette ikke
skjer, men vi er svært bekymret for at kommunenes økonomi vil styre hvor mye
innholdsparagrafen blir vektlagt. Hvorfor ta denne sjansen?
Vi mener at dagens barnehagetilbud bør styrkes fremfor å forringes. Lovforslaget vil bidra til
at barnehagene i større grad blir en oppbevaringsplass, fremfor et sted som bidrar til utvikling
og vekst. Barne- og familiedepartementet signaliserer gjennom dette forslaget et verdisyn på
små mennesker som vi ikke kan akseptere!
Vi krever

- at
- at
- at
- at

styrer skal ha førskoleutdanning.
pedagogisk leder skal ha førskoleutdanning.
normen for pedagogtetthet økes.
dagens arealbestemmelser videreføres.

Fordi vi vil

- at barna våre skal være trygge i barnehagen.
- at barna våre skal få utfordringer tilpasset deres alder, utvikling og
funksjonsnivå.
- at barna våre skal utvikle sosiale ferdigheter og forståelse for andre
mennesker.
- at barna våre skal ha daglige mestringsopplevelser og utvikle et positivt
selvbilde.
- at barn med ulike særskilte behov skal fa den oppfølging og
støtte de har behov for.

Fordi vi er glade i barna våre!!!!

på vegne av foreldrene til
Signa

'

barn i
antt barn i barnehagen

e er av foreldreråde

barnehage i

Nam på barnehagen

kommune
Navn på kommunen

fylke.
Navn på fylket

PROTESTBREV PÅ FORSLAG TIL NY
BARNEHAGELOV.
DU barne - og familieministeren , Laila Dåvøy svikter både
barna våre , oss foreldre og barnehagens personale!
Hva tenker du på??????
Krav til leke - og oppholdsareal - foreslås fjernet.
> Norm for antall barn pr. pedagog - foreslås fjernet.
D Krav om forskolelærerutdanning for pedagoger foreslås fjernet.

DETTE RASERER KVALITETEN

I BARNEHAGEN!

VI VIL IKKE :
At det blir flere barn og færre voksne til å ivareta våre
barns behov.
VI VIL :
Ha et personale som har den kompetansen som er
nødvendig for å gi barna våre et godt kvalitativt
pedagogisk tilbud.
Barnehagene trenger flere førskolelærere - ikke færre!
HØR PÅ OSS DÅVØY - VI VET HVA EN GOD

BARNEHAGE ER!

Hilsen

Foreldre
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i Lyngtua
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