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HØRINGSNOTAT OM NY BARNEHAGELOV

VEDTAK:

1. §  2. Barnehagens innhold:
Endringen i lovforslaget vedtas

2. Tidligere § 3. Barnehagens utforming:
Minimumsareal må stadfestes i forskrift under § 10: Godkjenning

3. § 3. Barns rett til medvirkning.
Forslaget vedtas.

4. § 7. Barnehageeiers ansvar:
Forslaget vedtas.

5. § 8. Kommunenes ansvar:
Endringen i lovforslaget vedtas.

6. § 9. Fylkesmannens ansvar:
Forslaget vedtas

7. § 10. Godkjenning:
Endringen i lovforslaget vedtas

8. § 13. Prioritet ved opptak:
Endringen i lovforslaget  vedtas.

3,c ci;

II

9. § 18. Ledelse:
Alternativ B

Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk administrativ ledelse.
Barnehagen skal ha en daglig leder som har utdanning som førskolelærer eller annen treårig
pedagogisk utdanning på høgskolenivå med tillegg av ett års (60 studiepoeng) videreutdanning i
barnehagepedagogikk.
Når barnehage og grunnskole er organisert som en mindre virksomhet, kan skolens rektor være
daglig leder for barnehagen.



Kommunen kan innvilge dispensasjon fra utdanningskravet etter andre ledd. Kommunens vedtak
kan påklages til fylkesmannen,
Departementet gir nærmere forskrifter.

10. § 19. Barnehagens øvrige personale
Bemanningen skal bestå av førskolelærere og annet egnet personale.
Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk
virksomhet.
Likeverdig med foiskolelærerutdanningen er annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå
med tillegg av ett års (60 studiepoeng) videreutdanning i barnehagepedagogikk.
Kommunen kan gi dispensasjon fra utdanningskravet i første ledd. Kommunens vedtak kan påklages
til fylkesmannen.
Departementet gir forskrifter om dispensasjon og om unntak fra utdanningskravet for personale som
arbeider i barnehagen på nattid.
Departementet gir utfyllende forskrifter om pedagogisk bemanning.

Dagens norm om pedagogtetthet videreføres i forskrift.

11. Økonomi:
Kommunen ber om at når den blir pålagt oppgaver som for eksempel den nye barnehagereformen må
det også følge øremerkede midler til prosjektet med. Det vi ser er at denne pålagte innføringen har fort
til en kraftig økning av arbeidsmengden og kostnadene i kommunen.
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