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til ny barnehagelov.

Nærøy kommune v/Skole- og oppvekstavdelinga vil med dette avgi følgende
høringsuttalelse til forskrifter til ny barnehagelov:
1. Forskrift om norm for pedagogisk bemanning.
En videreføring av tidligere norm for pedagogisk bemanning i barnehagene støttes. For
å sikre kvaliteten i barnehagetilbudet vil det være viktig at denne normen opprettholdes.
2.

Forskrift

om midlertidig

og varig dispensasjon

og unntak fra utdanningskravet

for styrer og pedagogisk leder.
Når det gjelder midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet, inkludert nye
presiseringer som er kommet i tillegg til tidligere forskrift, har vi ingen spesielle
merknader til forslaget.
I forhold til varig dispensasjon mener vi at varig dispensasjon ikke bør kunne gis, og at
hele dette avsnittet bør fjernes fra forskriften. Forslaget er etter vår oppfatning en
nedvurdering av førskolelærerutdanninga og førskolelærerens profesjon, samt at det kan
bidra til å svekke kvaliteten i barnehagene. Både ny barnehagelov og forslag til revidert
rammeplan understreker viktigheten av pedagogisk utdannet personale for å ivareta
kvaliteten i barnehagetilbudet. Vi kjenner heller ikke til at det på andre sammenlignbare
områder i samfunnet er personale i yrker med krav til høgskoleutdanning, som kan
erstattes med ufaglært personale på varige dispensasjoner etter tre år i yrket, jf. for
eksempel lærere i grunnskolen. Vi mener derfor det er tilstrekkelig med at det kan gis
midlertidige

dispensasjoner

i inntil to år.

3. Forskrift om saksbehandlingsregler for opptak i barnehage.
Vi mener det er bra at vi får regler som ivaretar foreldre/foresattes rettssikkerhet ved
opptak til barnehage. Denne forskriften vil være med på å sikre lik behandling enten det
er opptak til offentlig eller privat barnehage.
Når det gjelder klageretten mener vi den bør begrenses til søkere som ikke får tilbud om
barnehageplass i henhold til sine prioriterte ønsker. Søkere som får tilbud om
barnehageplass innafor prioriterte ønsker, men dog ut over søkers 1. proritet oppgitt i
søknad, bør ikke gis klagerett. I stedet for rett til å klage bør søker få tilbud om å stå på
venteliste til søkers 1. prioriterte barnehageplass, dersom vedkommende blir tilbudt
plass etter 2. eller 3. prioritet. Dersom det gis tilbud om barnehageplasser som ikke er
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oppgitt blant søkers prioriterte ønsker, eller søker får avslag på søknad om barnehageplass,
bør søker ha klagerett. Gjennom en samordnet opptaksprosess i kommunen legges det for
øvrig opp til at alle søkerne skal bli behandlet på en likeverdig måte.
4. Forskrift om familiebarnehager.
Ingen merknader til forslaget.
5. Forskrift om foreldrebetaling i barnehager.
I hovedsak en videreføring av gjeldende forskrift, men vi synes det er greit med noen
ytterligere preiseringer.
6. Forskrift om politiattest.
Forslaget til forskrift, med ytterligere presiseringer i forhold til gjeldende forskrift, støttes.
7. Forskrift om føring av register til bruk i forbindelse med kontroll av beregning og
utbetaling av kontantstøtte.
Ingen merknader til forslaget.
8. Forskrift om overgangsregler.
Ingen merknader til forslaget.
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