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HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFTER  TIL NY  BARNEHAGELOV

Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Oslo har som en av sine oppgaver å vurdere om
annen utdanning kan sies å være jevngod med eller tilsvarende en norsk førskolelærer-,
allmennlærer eller faglærerutdanning. Vi har mange innvandrere med pedagogisk utdanning fra
sine hjemland som ønsker tilsetting i norsk barnehage eller skole og som ønsker en
anerkjennelse av sin utdanning også i Norge. Disse henvender seg til oss for vurdering og evt.
veiledning om hva de bør gjøre for å kvalifisere seg.

kapittel V i den nye loven om barnehager som omhandler personalet i barnehagen og
kompetansekrav som stilles til de ulike typene av ansatte, åpnes det for at førskolelærerut-
danning ikke er eneste godkjennbare kompetanse for tilsetting som styrer eller pedagogisk leder.

Det er ønskelig fra vår side at følgende formuleringer presiseres i forskriften:
§l 7: "...annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk utdanning..."

§ 18: "...med videreutdanning i barnehagepedagogikk.." Her er det ikke angitt hvilket omfang
videreutdanning som er forventet. De fleste videreutdanningstilbud har et omfang på 30
studiepoeng, dvs et halvt år heltidsstudier.

I det samme kapittelet er det to steder skrevet at "Departementet gir forskrifter om ......, om
godkjenning av utenlandsk utdanninger ...." . Vi kan ikke se at forskriften omtaler dette og
etterlyser det.

For øvrig har vi ikke kommentarer til forslag til forskrift.

Sissel Østberg
Ragnvald Thilesen
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