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Svar på høring vedr. forskrifter til ny barnehagelov
1.2.1

Norm for pedagogisk bemanning
Tinn kommune er fornøyd med utkastet til forskriften på dette punktet. Noen
barnehager i kommunen ønsker noe tettere bemanning og færre barn pr. avdeling.
Tinn kommune ser imidlertid at dagens regelverk er hensiktsmessig for å kunne nå
målet om full barnehagedekning, samtidig som en opprettholder den pedagogiske
bemanninga. Kommunene vil ha mulighet til å øke pedagogtettheten hvis dette er
hensiktsmessig.

1.3.

Styrers administrasjonstid
Vurderinga av forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse virker noe vag i forhold
til en felles nasjonal norm for styrers ledelsesressurs. Den åpner imidlertid for ulike
løsninger

for ledelse av barneheltene,

både lokalt i barnehagen

og på kommunalt

nivå.

Det er likevel viktig at forskriftene presiserer noe mer eksakt hva som legges i
forsvarlig pedagogisk ledelse.
2.5

Dispensasjon fra norm for pedagogisk bemanning.
Noen barnehager i kommunen mener avgjørelse om dispensasjon fra
utdanningskravet bør ligge til et sentralt organ. Tinn kommune mener imidlertid at
slike saker bør kunne avgjøres lokalt. Det er bra at samarbeidsutvalget ved den
enkelte barnehage skal uttale seg før endelig vedtak i kommunen fattes.

5.5

Forskrift om foreldrebetaling.
Noen samarbeidsutvalg i kommunen mener det ville være best om maksimalgrensen
for foreldrebetaling var tallfesta i forskriften. Tinn kommune har for øvrig ingan
andre kommentarer til dette punktet. Tinn kommune praktiserer pr. dato en gunstigere
ordning for foreldrebetaling enn det som er skissert i forslag til ny forskrift.

Postadresse :Postboks 14 3661 Rjukan
Email:
tinnkommune @ tinn.kommune .no
Hjemmeside : www.Tinn.org

Telefon:
Telefaks :
Org.nr:

35 08 15 50
00864963552

Bankgiro : 2620.05.00007
Postgiro : 08035-579800
Postgiro (skatt) : 7855 0508264

6.7.1

Politiattest
Tinn kommune er enig i forslaget til forskrift vedr. politiattest.Forskriften kunne
gjerne også inneholde politiattest i forhold til en del andre lovbrudd, der lovbryter
ikke egner seg for å jobbe i barnehage.

Med hilsen

Kikll Kålås
torsjef

Kopi til:
Heidi Hansson
Jeanette Martinsen
Liv Jorunn Kramviken
Randi Funderud
Signe Ringhus
Siri Sagvolden Gunleiksrud
Turid Ree Bjørnerud
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