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Sametingets høringsuttalelse til forskrifter til ny barnehagelov

Det vises til høringsbrev av 26.09.05 fra BFD om høring av forskrifter til ny barnehagelov.

Sametinget vil med dette komme med uttalelse til forskriftene.

Sametinget vil først få uttrykke tilfredshet med at den nye barnehageloven som trer i kraft 12006 tar bedre

hensyn til samiske barns bakgrunn enn den nåværende lov. Sametinget er også fornøyd med oppfølging av

loven og rammeplanen.

Sametinget vil komme med bemerkninger til følgende punkter i de nye forskriftene:

1.4 Forslag til forskrift om pedagogisk bemanning ,  gitt med hjemmel i barnehagelovens 5 18

sjette ledd

Barnehageloven 18 slår fast at bemanningen i en barnehage skal være tilstrekkelig til at personalet kan

drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. I forkommentarer fra departementet er pedagogens plikt

til tilrettelegging, veiledning og samarbeid presisert. Dette er etter Sametingets mening viktig og riktig. Vi

mottar en del henvendelser fra ansatte i barnehager som gir et samisk tilbud, hvor det kommer frem at de

som skal stå for det samiske opplegget mange ganger ikke får den støtte, veiledning og hjelp fra

barnehagens ledelse som de forventer når de skal tilrettelegge pedagogisk opplegg for samiske barn. Dette

er en krevende oppgave i og med at det er mangel på pedagogisk materiell, ingen eller lite forskning å lene

seg mot, mangel på pedagogisk personell som kan samisk språk og også mangel eller vansker med å finne

frem til ferdige opplegg som er tilpasset samisk språk og kultur. Alle førskolelærere har i sin



grunnutdanning tilegnet seg kunnskaper om barns utvikling, også språkutvikling. Det er viktig at

førskolelærer tar i bruk denne kunnskapen på en bedre måte enn man får inntrykk tilfellet er i dag. Det er

viktig at førskolelærer er til hjelp og støtte, og kan gi veiledning for samiskspråklige assistenter og

morsmålslærere. For å oppnå best mulig resultater og gi det enkelte barn et bra pedagogisk tilbud og for å

kunne oppfylle lovens intensjon slik det er presisert i lovens formålsparagraf ,  nemlig å gi barna gode

utviklingsmuligheter er det viktig at barnehagen innehar kunnskaper og kompetanse på dette området.

Sametinget vil også påpeke at mange pedagogiske ledere synes de har for lite tid til planlegging ,  spesielt i

barnehager hvor språksituasjonen ikke er særlig god. Som tidligere nevnt er mangel på bl.a. samisk

pedagogisk materiell et av de momentene som vanskeliggjør planleggingen og krever mer av forarbeid i en

samisk barnehage enn i en norsk .  Sametinget har merket seg at departementet i høringsdokumentets 3. del,

Økonomiske og administrative konsekvenser ,  uttrykt at det forventes en økning av andel personale med

pedagogisk kompetanse .  Dette er etter Sametingets mening meget positivt.

3.3 Forslag til forskrift om saksbehandlingsregler for opptak i barnehage ,  gitt med hjemmel i

barnehagelovens § 12 annet ledd

Barnehagelovens 12 sier at alle godkjente barnehager i kommunene skal samarbeide om opptak av barn,

og videre at brukernes ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved opptak .  Departementet foreslår i

forskriftene g 6 rett til å klage på opptak dersom man får avsalg på søknad om barnehageplass og også

dersom man ikke får sitt første ønske oppfylt.

Dette er etter Sametingets mening positivt for samiske foreldre og barn som søker plass i en barnehage

som kan tilby samisk språkstyrking. Sametinget ønsker og tror at samiske barn får et tilbud som bygger på

samisk språk og kultur, og i den forbindelse ser det som positivt at foreldre har en klageadgang på avslag

om plass i slik barnehage.

Sametinget har ikke kommentarer til de øvrige bestemmelsene.
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