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Høring -forslag til forskrifter  til nye barnehagelov

Nedre Eiker kommune viser til hørings utkast til forskrifter til ny barnehagelov og har
følgende merknader:

1. Forskrift  om norm for pedagogisk bemanning

§ 1 Det bør være en norm for pedagogisk  bemanning  som tilsvarer dagens norm.
§2 Styrers administrasjonstid  må komme  i tillegg  til normen  for pedagogisk  bemanning.
Administrasjonstiden for styrer bør konkretiseres  nærmere.

§ 3 Kommunen kan gi dispensasjon fra normen for pedagogisk bemanning, men kun for I år
av gangen.

2. Forskrift  om midlertidig og varig dispensasjoner

§ I Prinsipielt enige i at adgang til å gi midleritidige dispensasjoner er delegert til
kommunen. Dispensasjoner bør ikke gis for mer enn I år.
§2 Prinsipielt enig i at varige dispensasjoner delegeres til kommunen. Imidlertid mener vi at
det ikke bor gis varige dispensasjoner for pedagogisk leder og styrer. Enig i at dispensasjoner
ikke kan gis i familiebarnehager.

3. Forskrift  om saksbehandlingsregler  for opptak

§ I ok, ingen merknader

§ 2 Vår kommune har ujevn barnehagedekning rundt i kretsene. Det innebærer at ikke alle
kan få plass i egen krets, og at ikke alle barnehager kan ta opp barn bare fra egen krets. Vi
ønsker derfor ikke at vedtektene skal definere barnehagenes opptakskretser.
§3 Ok, se våre kommentarer til § 4 og § 6. Vi er noe skeptiske til at søkere fra ventelisten skal
tilbys plass først ved ledige plasser. Dette kan etter vår mening medføre stor gjennomtrekk i
de barnehager som har tatt opp mange barn fra andre kretser. Det vil hos oss spesielt ramme
familiebarnehagene. I vår kommune har barnehageutvalget bestemt at  barn uten
barnehageplass skal prioriteres først ved ledige plasser i løpet av året. Mens de som har plass
kan søke overflytting i forbindelse med neste års hovedopptak.
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§ 4 Vi ønsker ikke at de som ikke får plass etter sitt 1. valg skal få en skriftlig begrunnelse på
hvorfor barnet ikke har fått plass.

§ 5 ok, ingen merknader

§ 6 Klageretten bør gjelde de som får avslag på plass. Søker skal ikke kunne klage dersom
barnet har fått plass, men første ønske ikke er oppfylt. Videre bør prioriterte søkere i
opptakskretsen ikke ha klagerett ved supplerende opptak. Disse barna må sikres plass, det er
vi enige i, men her må vurderes muligheten barnehagen har for å kunne ta i mot barnet.
Kommunen må gis mulighet til å tilby plass i den barnehagen som er best egnet etter en total
vurdering av barnegrupper.

§ 7, 8, 10, 11, 12 og  13, ingen merknader.

§ 9 Sløyfe  klage etter  §4 "søkere  som ikke  får plass  i ønsker barnehage ". For øvrig ingen
merknader.

Vennlig hilsen

Bente  Ramberg Glundberg
Barnehagekonsulent
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