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Forskrift til norm for pedagogisk bemanning.
Departementet har følgende forslag til norm for pedagogisk bemanning : " Departementet
foreslår at dagens pedagognorm videreføres: Det skal være 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
ar.

Departementet ber i denne sammenheng høringsinstansene å vurdere om disse forholdstallene
er hensiktsmessige, eller om det bør være andre antall barn per pedagogisk leder. NFU mener
pedagognormen bør styrkes med en større pedagogtetthet når det i den enkelte barnehage går
barn med nedsatt funksjonsevne som har vedtak på spesialpedagogisk hjelp etter
opplæringsloven § 5-7. Vi mener at dette i så fall bør fremgå av forskriftens ordlyd.

NFU vil også oppfordre til at det i forskriften klart fremgår at dispensasjonsadgangen, både i
forhold til pedagognormen og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder, kun
skal benyttes unntaksvis og begrunnes særskilt. Slik vi ser det ville det også være en fordel at
forskriften kun åpnet for dispensasjon for et år av gangen.

Forskrift om saksbehandlingsregler

for opptak i barnehage.

Med bakgrunn i hensynet til søkernes rettssikkerhet, behovet for en forsvarlig og effektiv
opptaksprosess og opptaksorganets behov for legitimitet foreslås det å innføre
saksbehandlingsregler for opptak. I forbindelse med de foreslåtte regler presiseres det at
søkernes ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved selve opptaket, og foreldrenes valg må
være styrende så langt det er mulig. Forskriftens § 4 fastslår derfor at " Søkere som ikke får

Samfunn for alle

plass i ønsket barnehage , kan kreve en skriftlig begrunnelse for hvorfor barnet ikke har fått
barnehageplass . " I enkelte tilfeller er det derimot bestemt at kommunens valg og ønsker skal
veie tyngre enn den enkelte søkers og foreldrenes valg og ønsker. Det er pr. i dag nemlig slik
at kommunen ved tildeling av barnehageplass til barn med nedsatt funksjonsevne er gitt en
viss rett til å vurdere hvilken barnehage det skal tilbys plass i - uavhengig av hvor foreldrene
primært har ønsket plass . NFU beklager denne praksisen på det sterkeste. Vi viser her til våre
tidligere høringsuttalelser i forbindelse med revidert rammeplan av 7.11.05 og ny
barnehagelov av 10.01 .05 hvor vi uttrykte vår skuffelse over at departementet, i forbindelse
med retten til prioritet ved opptak, ikke foreslår endring av dagens praksis. Departementet gir
fortsatt kommunen anledning til å kunne ta økonomiske og praktiske hensyn når det gj elder
hvilken barnehage barnet skal få plass i. I forbindelse med forskriftens §4 beklager vi derfor
at kommunen i sin begrunnelse vil kunne argumentere med økonomiske og praktiske hensyn
på bekostning av foreldrenes ønsker og valg for sine barn, dette vil gjelde for ulike situasjoner
som for eksempel når foreldrene ønsker et inkluderende tilbud i nærbarnehagen og eventuelt i
samme barnehage som søsken etc. En slik praksis er ikke i harmoni med intensjonen om reell
inkludering som ellers preger dagens samfunn jfr. blant annet Regjeringens handlingsplan for
personer med funksjonsnedsettelse og de overordnede prinsipper som ligger til grunn for
regelverket rundt opplæring. NFU ber derfor departementet nok en gang om å vurdere denne
retten.

NFU har, utover det overstående , ingen flere kommentarer til departementets forslag til
forskrifter.
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