
Tor ersen Bør

Fra: Lisbeth Gulseth [Tigul@bluezone.no]
Sendt: 22. november 2005 21:29
Til: Postmottak BFD
Emne: høringsuttalelser forskrifter ny barnehagelov

5
330-0(

3

IØRINGSUTTAELSE /
TIL FORSKRIFTE...
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Siljan kommune ,  barnehageadministrasjonen har laget følgende uttalelse til forskriftene.

Høringen skal opp i utvalget for oppvekst og kultur.

Vennlig hilsen Lisbeth Gulseth, barnehageleder.
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HØRINGSUTTAELSE TIL FORSKRIFTER TIL NY  BARNEHAGELOV-
HØRINGSNOTAT.

Siljan kommune ønsker å komme med følgende bemerkninger til forslag på
nye forskrifter til ny barnehagelov:

• forskrift  om norm for pedagogisk bemanning:

Bra at dagens pedagognorm videreføres.  Det er viktig med
tilstrekkelig antall pedagogisk personalet for å ivareta barnas behov.
Flertallet av ansatte i barnehager i dag, er ikke pedagoger.
Det bør kunne gis dispensasjon på den måten at hvis noen dager er
færre barn  (  under normen)  kan den  økes  tilsvarende på andre dager.
Men det er viktig å tenke på om det er praktisk/ fysisk mulig med
flere barn inn på avdelingene.

• forskrift  om dispensasjon og unntak fra utdanningskravet:

Varig dispensasjon for styrer/pedagogisk leder er et dårlig forslag.
Det bør ikke gis dispensasjon mer enn utover 1 år om gangen.
Kommunen har selv opplevd år uten førskolekerere og vet godt hva det
innebærer. Vi trenger pedagoger i barnehagene!  Derfor er det bra
at det kommer frem at kommunene må prøve det de kan med å få
kvalifiserte folk! Midlertidig dispensasjon på ett år må kunne gis, når
alt annet er prøvd.

• forskrift  om saksbehandlingsregler for opptak  i barnehagene:

Dette er bra:
opptakskriterier  som er objektive og  etterprøvbare

- barn som har  lovfestet rett til  plass (  funksjonshemmede og
barn det er  fattet vedtak  om etter barnevernloven)
opptaksmyndighet skal foreta  opptaket
alle søkere kan klage dersom man ikke får den
plassen/ barnehagen man ønsker

Dette er mindre bra:
- rett til begrunnelse for avslag på barnehageplass er bra for

søkerne,  men krever mye jobbing fra kommunens side, å finne
begrunnelse for alle avslagene blir krevende



- retten til innsyn i opptaket gir kanskje  et åpnere samfunn, men
krever mer jobbing fra  kommunens side. Viktig a sette  seg inn i
hva kan gis av informasjon eller ikke.


