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Høringsuttalelse fra Løten Kommune på forslag til
forskrifter til ny barnehagelov
Her kommer synspunkter og kommentarer på forslag om forskrifter til ny barnehagelov:

Punkt 1.2.1.2 Pedagogisk bemanning
Norm for pedagogisk bemanning foreslås videreført, og det er bra. For å sikre kvalitet på
det pedagogiske tilbudet er det viktig at antatt barn pr. førskolelærer ikke er større enn

i dag.
Vi er ikke enig i at barnetallet pr. pedagog kan økes mer enn normen tilsier "dersom det
er forsvarlig". Det er eier som skal vurdere om dette er forsvarlig og dette kan av
økonomiske grunner brukes til å øke barnegruppa selv om det ikke er forsvarlig. Det er i
dag så liten pedagogtetthet i norske barnehager at en ikke bør lempe på denne normen
dersom barnehagen skal være et pedagogisk tilbud.
Det er i forskriften nevnt mange oppgaver som pedagogen har i tillegg å ha daglig

omsorg for barna f.eks. "Pedagogen har et helhetlig ansvar for planlegging og vurdering,
for utvikling av det sosiale miljøet og læringsmiljøet

i barnegruppen i samarbeid med

foreldrene, samt veilederansvar for resten av personalet og utvikling av barnehagen som
pedagogisk virksomhet og barnehagens samarbeid med andre tjenester"( s.7 punkt
1.2.1.2.) Pga at pedagogen har alle disse oppgavene, vil det bli lite tid til hvert enkelt
barn dersom barnetallet øker pr. pedagog. Dette gir et kvalitativt dårligere tilbudet til
barn og foreldre.
Under punktet bemanning bør det også nevnes noe om den øvrige bemanning, ikke kun
pedagogisk bemanning. Tilstrekkelig bemanning er lite veiledende for den som skal
vurdere hvor mange ansatte som trengs. Normen på de fleste gruppene i dag er

minimum en pedagog og to assistenter/barne- og ungdomsarbeidere pr. 14-18 barn
dersom de er over tre år og 7-9 barn dersom de er under tre år. Dette bør komme med

som en minimumsnormi forskriftene.
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Løten kommune
unkt 1.3.2. Styrers administrasjonstid
Er enig i departementets innstilling, men ønsker i tillegg at det settes en minimumsnorm
pr. avdeling/barnegruppe i forhold til tid til administrasjon. Det er for stor forskjell
rundt om i ulike barnehager. Dersom det satses på kvalitet i barnehagesektoren, må det

styres slik at en minstenorm på administrasjon kommer inn i forskriftene.
Punkt 1.3.3. Dispensasjonfra normen for pedagogiskbemanning

Den nye barnehageloven åpner for at annen treårig pedagogisk utdanning på
høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk er likeverdig med
førskolelærerutdanning.Vi ønskeren presiseringav dette. Hvor mye videreutdanningmå
du ha for å være kvalifisert? Ett års studie eller et to mnd. kurs innen
barnehagepedagogikk? Vanskelig å vurdere dispensasjoner i kommunene dersom dette
ikke blir klargjort.
Det er fint at samarbeidsutvalget
om dispensasjon.

i barnehagen må legge ved sin uttalelse med søknad

Punkt 2.4.3 Tilnærmet felles regler for stillingstypene

Departementets forslag om mulighet til varig dispensasjon dersom en har hatt det i tre
år er vi ikke enig i. Det er feil at en ufaglært person får en pedagogstilling fast dersom
kommunen ikke kan skaffe utdannete pedagoger i løpet av tre år. Det bør være mulig å
få dispensasjon dersom en ikke kan skaffe fagpersonen, men ikke varig dispensasjon

uten at vedkommendetar utdanninginnendette feltet.
Punkt 3 Forskrift om saksbehandlingsreglerfor opptak i barnehage

Meget bra forslag. Fint at barnehageopptaket skal ha egne regler og ikke følge
forvaltningsloven da dette ville vært uforholdsmessig tidkrevende i forhold til innsyn og
anke. Fint at de private og kommunale barnehagene skal ha ankemulighet på åjk linje,
dette gjør samordnetopptak i kommuneneenklere.
Punkt 4 Forskrifter om familiebarnehager og
Punkt 5 Forskrift om foreldrebetaling i barnehagen
Punkt 6 Forskrift om politiattest
Punkt 7 Kontantstøtte
Punkt 8. Overgangsregler
Dissepunktene er greit formulert i forslaget.

Med hilsen Løten kommune

Anne RandiBjørklund

Iren Skyttbekk "

VirksorJ $Leder • Østvang
oppvekstsenter

For barnehagene i Løten

Løten offentlige servicekontor, tlf. 62 59 30 00

