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Høringssvar  -  forslag til forskrifter til ny barnehagelov

Unio er kjent med og viser til høringssvar fra Utdanningsforbundet.

Unio har valgt å ikke gå detaljert inn i forslag til forskrifter. Vårt høringssvar vil ha mer generell
karakter og begrunne følgende hovedsynspunkter:

• Forskriftene må endres slik at førskolelærertettheten i barnehagene økes
• Forskriftene må ha klare regler som hindrer for store barnegrupper

Unio arbeider for at velferdstilbudene skal styrkes, slik at befolkningen har lett tilgang til gode,
offentlige tjenester. Kvaliteten på tilbudene er svært viktig, også for å gi legitimitet til og dermed
sikre oppslutning om velferdsgodene.
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A sikre barn gode og likeverdige oppvekstvilkår, må være et viktig mål for en velferdstat. God
oppvekst er god samfunnsøkonomi. Målet om full barnehagedekning og redusert foreldrebetaling
er viktig i denne sammenhengen. Dette må ikke gå utover kvaliteten på barnehagetilbudet. Tvert i
mot, det er nødvendig samtidig å arbeide for at kvaliteten heves i barnehagene.

Kvaliteten på tjenestetilbud som bl.a. barnehager, skapes i møtet mellom den ansatte og
brukeren, i dette tilfellet barn og foreldre. Unio mener at sentrale elementer/ forutsetninger for
kvalitet er:

- at de ansatte har tid til den enkelte
- at den enkelte blir møtt med omsorg og respekt
- at den enkelte får nok informasjon og har innflytelse på egen situasjon
- at den enkelte har trygghet gjennom å møte ansatte som har kunnskap og kompetanse

Barnehagene, bør som andre velferdstilbud preges av kvalitet, kunnskap og kompetanse hvor
brukeren (barn og foreldre) står i sentrum. De ansattes kunnskap og kompetanse er en
kvalitetsgaranti. Førskolelærernes kunnskap og kompetanse er en kvalitetsgaranti for
barnehagetilbudet.

Med bakgrunn i dette, mener Unio at regjeringen må sikre en høyere førskolelærertetthet i
barnehagene, gjennom forskriftene til ny barnehagelov. Dette må følges opp med tiltak for å
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utdanne flere førskolelærere og for å stimulerer flest mulig førskolelærere til å fortsette å arbeide i
barnehagene.

Regjeringen må også sørge for at  det settes klare grenser for størrelsen på barnegruppene slik at
de ansatte kan oppfylle kravene til kvalitet og at foreldre og barn føler trygghet i hverdagen.

Alle barn må sikres en trygg og god oppvekst med like muligheter  uansett kjønn, funksjonsnivå,
etnisk  og sosial bakgrunn. For barnehagenes del er  dette ensbetydende med at det enkelte barns
individuelle behov  møtes på en  god måte. Forskriftene til Lov om barnehager er et viktig redskap
for å sikre et likeverdig tilbud med høy kvalitet.
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