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- OFFENTLIG HØRING - RETTELSE

-

-

SO

Det er oppdaget en feil i protokollen vedr. uttalelser til §§ 18 og 19 i Ny bamehagelov
Utvalg for kultur og oppvekst vedtok i sitt møte 13.12.04, følgende:

- offentlig høring.

1. §l: Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med humanistisk verdigrunnlag.
2. §2 Barnehagens innhold
Det er positivt at innholdsbestemmelsen

utvides. Det krever et kvalifisert og kompetent personale.

3. §3 Barns rett til medvirkning
Det er flott at dette området får en egen lovparagraf.

4. §6 Godkjenningsplikt
Det er positivt med en innskjerping av godkjenningsplikten

5. §7 Barnehageeiers ansvar
Det er nødvendig for å kunne følge utviklingen på barnehagefeltet,
rapporterer regnskapsdata og tjenestedata til departementet.

at ikke-kommunale

barnehager fortsatt

Barnehageeiers plikt til å rapporter vedr. føring av kontrollregister for kontantstøtte bør opphøre.
Det gis tilslutning til at loven forenkles med hensyn til vedtekter, men det er nødvendig at det utarbeides en
veileder på området.
6. §8 Kommunens ansvar
Det foreslås at kontrollfunksjonen

for kontantstøtteordningen

fjernes eventuelt blir mindre omfattende.

7. §10 Godkjenning
Det er positivt at godkjenning av barnehager i sin helhet skal bygges på skjønn. Det krever god fagkompetanse
hos godkjenningsmyndigheten.

8. § 11 Familiebarnehager
Det er viktig at departementet fortsatt gir forskrifter om godkjenning og drift av familiebarnehager.
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9. § 13 Prioritet ved opptak
Positivt at dagens bestemmelse om rett til prioritet ved opptak foreslås noe utvidet

10. §18 Ledelse, alt. B
Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse.

Barnehagenskal ha en daglig leder som harutdanningsom førskolelærereller annentreårigpedagogisk
utdanning på høgskolenivå med tillegg av ett års (60 studiepoeng ) videreutdanning i barnehagepedagogikk.
Når barnehage og grunnskole er organisert som 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.

11.§ 19 Barnehagens øvrige personale. alt. A
Bemanningen skal bestå av førskolelærere og annet egnet personale.
Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet.
Likeverdig med førskolelærerutdanningen 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 om unntak fra utdanningskravet for personalet som arbeider i
barnehagen på nattid.
Departementet gir forskrifter om pedagogisk bemanning.
Dagens norm om pedagogtetthet videreføres i forskrift.

12. Det anbefales at det satses mer på forskningpå barnehagefeltet, og at dette følges opp med økte
bevilgninger i kommende statsbudsjetter.
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