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Høring  -  forslag til forskrifter  til ny  barnehagelov
Vi viser til departementets brev av 26. september 2005 vedrørende høring i anledning forslag
til forskrifter til ny barnehagelov. Forskriftene skal gi retningslinjer for praktisering av den
nye lov om barnehager av 17. juni 2005. Ved Høgskolen i Bodø har vi drøftet departementets
forslag til forskrifter, og vil gi vår uttalelse. Vi vil i det følgende konsentrere oss om
forskriftenes føringer når det gjelder barnehagens bemanning, forskriftenes bestemmelser om
dispensasjon fra utdanningskrav og forskriftenes bestemmelser om politiattest.

Kapittel 1 Forskrift om norm for pedagogisk bemanning
1.2.1 Norm for pedagogisk bemanning
Det er positivt at departementet ønsker. å videreføre bestemmelser om pedagognorm for å
sikre at det finnes tilstrekkelig personale med pedagogisk kompetanse i barnehagen. Vi
oppfatter at departementet gjennom sitt forslag til forskrift om norm for pedagogisk
bemanning i barnehager, åpner for en drøfting om det er hensiktsmessig med det antall barn
per pedagog som foreslås. Vårt synspunkt er at barnehagen må rustes for å kunne påta seg den
viktige oppgaven den har som læringsarena for barn i førskolealder. Vi har i dag kunnskap om
at det fremste kvalitetskriteriet i barnehagen er de voksnes kompetanse. Det å øke andelen
førskolelærere i barnehagen vil bidra til å styrke barnehagen som pedagogisk institusjon. Vi
vil tilråde at departementet setter i verk tiltak for å øke andelen pedagoger i barnehagene.

1.3.3 Dispensasjon fra norm for pedagogisk bemanning
Dagens forskrift, som gir fylkesmannen anledning til å gi dispensasjon fra pedagognormen,
ble innført i en tid med mangel på barnehageplasser og førskolelærere.
Barnehagesektoren er snart fullt utbygd og barnehagens krav til kvalitet og faglighet bør tilsi
at reglene for å gi dispensasjoner strammes inn. Det bør ikke være anledning til å gi
dispensasjon fra normen for pedagogisk utdanning for to år, slik departementet legger opp til i
sitt forslag.
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Kapittel 6 Forskrift om politiattest
6.2 Seksuelle overgrep mot barn
Vi gir vår tilslutning til den nye politiattestforskriften som foreslås utvidet med hensyn til
hvilke straffebud i straffeloven som skal framgå av politiattesten. Dette gjelder blant annet det
som omtales som "kjønnslige skildringer som gjør bruk av barn", straffeloven § 204a.

6.4 Siktet ,  tiltalt eller dømt
Gjeldende praksis i forhold til utuktig atferd, er at i de tilfeller hvor påtalemyndighetene har
utferdiget et forelegg (gitt bot) og vedkommende har vedtatt denne, skal forelegget ikke
fremgå av politiattesten. Dagens praksis foreslås videreført i forslaget til forskrifter til ny
barnehagelov. Vi stiller spørsmål ved gjeldende praksis, og ønsker at det vurderes om det er
tilfredsstillende å ha et regelverk som gir personer som har utøvet utuktig og krenkende atferd
overfor barn, anledning til å arbeide i barnehager.

Arbeidet med en ny rammeplan for barnehagen og en revisjon av gjeldende regelverk, har
løftet fram barnehagens viktige rolle som omsorgs- og læringsarena for barn. Forslaget til
forskrifter til ny barnehagelov er en oppfølging av det viktige arbeidet som Stortingets
behandling av lov om barnehager (Ot.prp.72 (2004-2005) har vært. Det har foregått store
endringer innenfor barnehagesektoren de siste årene. Ikke minst gjelder det antallet
barnehager, mangfoldet i tilbudet og det sterke fokuset barnehagen har fått når det gjelder
barns utvikling og læring. I satsingen på en høy utbyggingstakt innenfor sektoren og kravene
til kvalitet og faglighet i barnehagene, vil arbeidet med rekruttering av kompetent personale
bli en viktig utfordring i tiden framover.
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