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Høring - forskrifter til barnehageloven
Det vises til vår høringsuttalelse datert 15.11.2005.
Her har vi utelatt å svare på et spørsmål departementet ba om høringsinstansenes syn.
Saken gjelder særskilte regler om at personer under førskolelærerutdanning kan innvilges
dispensasjon inntil utdanningen er avsluttet. Utdanningsforbundet viser til vår uttalelse, punkt 2,
side 4, der vårt hovedstandpunkt er at det ikke er grunn til å videreføre muligheten for å
innvilge dispensasjon fra utdanningskravet. Når det gjelder den særskilte reglen for personer under
førskolelærerutdanning har vi følgende kommentar:
Av hensyn til barns rett til et likeverdig, pedagogisk tilbud, finner Utdanningsforbundet det utjenlig
å gi dispensasjon over flere år til personer under førskolelærerutdanning. Utdanningsforbundet
anbefaler at departementet går tilbake til ordningen fra tidlig på 1990-tallet, hvor deltidsstudenter i
førskolelærerutdanningen kunne få innvilget dispensasjon og inneha pedagogisk lederstilling det
siste året i utdanningen. Disse studentene har da tilegnet seg en kompetanse som gjør dispensasjon
forsvarlig.
Utdanningsforbundet mener også det er uheldig for studentene å skulle dele sin oppmerksomhet
mellom studiene og det å lede en barnegruppe og andre ansatte. I studietiden bør mest mulig tid
brukes til utdanningen.
Den nye regjeringen ønsker å øke andelen førskolelærere i barnehagene. Assistenter/fagarbeidere
som tar førskolelærerutdanning kan dermed sikres arbeid som førskolelærer ved endt
førskolelærerutdanning, uavhengig av om det er ledig pedagogisk lederstilling eller at de har hatt
dispensasjon i slik stilling. Særregelen slik den er i dag, er derfor ikke nødvendig for å rekruttere
assistenter/fagarbeidere til førskolelærerutdanning og førskolelæreryrke.
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