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HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFTER TIL NY BARNEHAGELOV

Ny lov om barnehager ble vedtatt 17.juni 2005. Loven erstatter lov 5.mai 1995 nr.19 om
barnehager.

Nes kommune har valgt å gi en høringsuttalelse på følgende måte:
• Vi har gått i gjennom loven som helhet, og kommentert de punkt der det er endring.
• Vi har spesielt sett på kapittel der BFD ber om en tilbakemelding.

1.2.1 Norm for pedagogisk bemanning.
Det bes om en vurdering om hvor vidt forholdstallene ifht. antall barn pr. voksen er
hensiktsmessig. Jfr. dagens pedagognorm som er en pedagogisk leder per 14-18 barn når
barna er over tre år og en pedagogisk leder per 7-9 barn når barna er under tre år.
Vi mener dette er et hensiktsmessig tall. Og begrunnelsen er som følger; Barn under 3 år
trenger mye hjelp og oppfølging av de voksne. I store grupper blir de lett små "vandrere", og
bruker mye lengre tid til å opparbeide trygghet og tiltro til andre barn og personale. I grupper
med eldre barn vil normen for pedagogisk bemanning være med å sikre et godt pedagogisk
tilbud. Denne pedagognormen er viktig for å sikre dagens kvalitet også i tiden fremover.

Vi kunne ønske at det i løpet av de nærmeste årene kunne gjøres mer forskning innen dette
området. Per i dag er det lite forskningsarbeid som er gjort rundt antall pedagoger og størrelse
på barnegrupper, sett i forhold til trivsel og utbytte av barnehageoppholdet for barn.

III Økonomiske og administrative konsekvenser.
Det er positivt at loven er klar i forhold til  "at det må avsettes tilstrekkelig ressurser til
styrerstillingen og at barnehagens leder må ha nødvendig lederkompetanse "  (s.8)
Videre kommer en presisering av at styrerressursen kun kan medregnes i pedagognormen
dersom styrer faktisk er til stede i det daglige arbeidet med barna.
Vi er derfor enige i at forskrift §2 videreføres med en tilføyelse som bringer forskriften i
samsvar med loven § 17: Styrerens tid til administrasjon og ledelse kommer i tillegg til
normen for pedagogisk bemanning.
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2.4.2 Nye  forutsetninger.
§ 17 og §18 åpner for muligheten av  "annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå og
videreutdanning i barnehagepedagogikk er likeverdig med førskoleutdanning"  (s. 13)
Den gir også kommunen adgang til å innvilge midlertidig og varig dispensasjon fra kravet til
styrer og pedagogisk leder.
Vi mener det kan være positivt å trekke andre faggrupper inn i barnehagene, men at flertallet
av pedagoger fortsatt bør være førskolelærere. Dette fordi de har en utdanning som er
tilrettelagt nettopp med tanke på barn i barnehage. Vi mener førskolelærerutdanningen sikrer
at barna far pedagoger som kan mye om enkeltbarn, men også om barn i gruppe.
I forhold til dispensasjoner registrerer vi endringen, men håper dette ikke gjør det lettere for
kommunene å unngå kravet til utdanning. Vi er ikke enig i at varig dispensasjon skal kunne
gis etter at en person har hatt midlertidig dispensasjon i tre år.

Vi mener at det fortsatt bør være sær regler for personer under førskolelærerutdanning. Dette
kan være en måte å knytte disse studentene til barnehagen, eventuelt med en foreslått
bindingstid.

3.2. Nærmere om forslaget til forskrift
Vedr. spørsmål om hvordan klageretten bør begrenses:
Vi støtter endringene som er foreslått i forhold til hvordan klageretten bør begrenses.

"En søker i opptakskretsen med lovfestet rett til prioritet bør etter departementets syn kunne
klage dersom det skjer et supplerende opptak og vedkommende ikke tildeles plassen. "
Vi mener dette bør vurderes på nytt. Vår erfaring er at barn med lovfestet rett til prioritet ved
opptak alltid tilbys en barnehageplass. Derimot er det noen ganger slik at foreldrene ikke far
plass i den barnehagen de fortrinnsvis ønsker plass fordi det rett og slett ikke er ledige plasser
der eller fordi en barnehage med for mange barn med nedsatt funksjonsevne i enkelte tilfeller
(spesielt små barnehager) kan fremstå som en spesialbarnehage. Foreldre har alltid klagerett i
slike saker selv om de far tilbud i en annen barnehage. Etter vår mening er det unødvendig at
de gis klagerett hver gang det foretas et supplerende opptak i kommunen, fordi opptaks-
myndigheten er kjent med at de kun ønsker en spesiell barnehage og med lovfestet prioritet
ved opptak vil de tilbys plass i denne barnehagen så snart det blir ledig plass der. Etter vår
mening vil lovforslaget føre til byråkratisering og utidig "masing" på barnets foresatte dersom
de skal få brev om klagerett hver gang kommunen foretar et suppleringsopptak i en barnehage
de ikke har ønsket plass i.

8.1 Formålet med forskriften
Forslaget om overgangsregler ser vi som fornuftig i forhold til at barnehageloven skal tre i
kraft midt i barnehageåret. Dette gjelder også i forhold til søknader om dispensasjoner.

Med hilsen
Nes kommune

Reidun Høsøien Midtlien (sign.)
etatssjef Wenche H. Høglund

virksomhetsleder for barnehagene


