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Torgersen Bjørg

Fra: Kjell Kålås [Kjell.Kalas@tinn.kommune.no]

Sendt: 21. november 2005 19:33

Til: Postmottak BFD

Emne:  Høringsuttalelse fra to barnehager i Tinn kommune

Hei.
Under følger  høringsuttalelse fra Furuheim  og Bøen barnehage i Tinn kommune.

Hilsen

Kjell Kålås
Sektorsjef oppvekst

Furuheim barnehage

Det kongelige barne-og familiedep.

Deres ref.

11!LISII

Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato:
05/02597-4 Siri Sagvolden Gunleiksrud A10 &13 14.11.2005
12966/05 35 09 83 95

Svar ang. forslag til forskrifter til ny barnehagelov -Horing

Vårt forrige svar gjalt rammeplanen, nå er det de andre forskriftene.

Personalet har tatt dette opp på avdelingsmøter og vi har konsentrert oss om første del; Norm for
pedagogisk bemanning.

Vi ønsker færre barn pr ped.leder/voksen. 6-8 barn pr ped.leder på liten avdeling og 12-16 barn pr
ped.leder på stor avdeling.
Vi har også diskutert om det burde stå 7 på liten og 14 på stor, da eier ofte velger maksnormen av
økonomiske årsaker.
Vi ønsker maks 5 barn pr voksen når det gjelder store barn, og forholdsmessig det samme på liten
avdeling.
Vi har gode erfaringen med ped.leder, førskolelærer 2 og fagarbeider/assistent pr avdeling, og
anbefaler det sterkt.
Forskriften bør bli mer konkret i forhold til adm.tid for styrer.

Med hilsen

22.11.2005
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Siri Sagvolden Gunleiksrud
styrer

Bøen barnehage

Notat

Unntatt off.:

Til:
Kjell Kålås

Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato:
05/02597-5 Signe Ringhus A10 &13 15.11.2005

35 08 11 60

Svar ang .  høring  på forskrifter til ny  barnehagelov

Viser til høringsnotat vedr forskrifter til barnehageloven og vi har følgende kommentarer fra Bøen
barnehage,- fra styrer og fra samarbeidsutvalget.

• Forskrift  om norm for pedagogisk bemanning
- Vi mener at pedagognormen slik den er i dag og slik den er tenkt viderført, er riktig

på dette tidspunktet. Det hadde selvfølgelig vært et riktig grep å hevet normen, altså et
mindre antall barn pr. pedagog, dersom det hadde vært full barnehagedekning. Når
det likevel ikke er slik nå og vi vet at regjeringen har dette som et satsningsområde
framover mot 2007, så vil det ikke være realistisk å heve pedagognormen nå. Vi
mener likevel at dette bør taes opp igjen ved neste korsvei og at det på litt lengre sikt
bør være et uttalt mål å øke antall pedagoger.

- Når det gjelder styrerressursen, er det en litt svak og diffus formulering i forslaget.
"Tilstrekkelig" er et ord som kan tolkes ulikt fra kommune til kommune og fra eier til
eier. Vi mener det bør legges inn en tydeligere presisering av dette.

- Vi mener det er bra at samarbeidsutvalget får en lovfestet rett til å uttale seg ved en
evt. søknad om dispensasjon fra pedagognormen.

• Forskrift om midlertidige og varige dispensasjoner og unntak fra utdanningskravet for
styrer og pedagogisk leder.

I det nye forslaget er det lagt opp til at kommunen kan avgjøre både mildertididge og
varige dispensasjoner fra utdanningskravet. SU mener at dette er en mindre god
løsning som vil kunne påvirke kommuner med dårlig økonomi til å ikke gjøre nok for
å få tak i kvalifisert personale.
Vi mener altså at denne myndigheten fremdeles bør ligge hos fylkesmannen.
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• Forskrift om foreldrebetaling
- SU mener at det fremdeles bør være slik at maksgrensen for foreldrebetaling skal

tallfestes i forskriften. Med det nye forslaget vi det være atskillig lettere å fornadre
maksgrensen og det vil kunne blir uforutsigbare grenser avhengig av hvilke politiske
føringer vi har til enhver tid. Vi tror at dersom maksgrensen er tallfestet i forskriften
vil det kunne bety noe mer forutsigbarhet for foreldre.

- Styrer mener at bestemmelsen i § 3 Moderasjonsordninger bør endres. Det er lagt opp
til at helssøsken som ikke bor sammen, ikke får nytte av
søskenmoderasjonsordningen. Dette er et lite familievennlig forslag, som i stor grad
vil kunne påvirke barn og foreldres mulighet for gode samværsordninger på en
negativ måte. For mange familier med samlivsbrudd, er det en god løsning at begge
foreldrene får mulighet til å ha barn boende hos seg. Dette forslaget vil kunne være til
hinder for slike løsninger og det er både umoderne og lite familievennlig.

De øvrige forskriftene hadde vi ikke kommentarer til.

Med hilsen

Signe Ringhus
styre
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