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Høringsuttalelse - forslag til forskrifter til ny barnehagelov

Vi viser til Barne- og familiedepartementetsforslagtil forskrifter til ny barnehagelov. På
vegne av foreldrene i vår barnehage sender vi inn følgende kommentarer.
I to tidligere høringsuttalelser, i anledning av ny barnhagelov og revidert rammeplan, har vi
understreket behovet av at det fastsettes sentrale bestemmelser for minstekrav til bemanning
og inne- og uteareal ved barnehagene (jf brev av 5. januar 2005 og 7. november 2005). Det er
derfor gledelig å notere at Regjeringen i Soria Moria-erklæringen har uttalt at den vil

opprettholde areal- og bemanningsnormer. Vi forutsetter at dette blir fulgt opp i de forskrifter
og den rammeplan som nå skal fastsettes til ny barnehagelov. Videre forutsetter vi at

Regjeringen med bemanningsnorm mener så vel pedagognormen, som antall voksne per barn
i barnehagen for øvrig, og at det med arealnorm menes så vel inne- som uteareal i barnehagen.
Barne- og familiedepartementet presiserer i sitt høringsnotat at dispensasjonsadgangen fra
normen om pedagogisk bemanning kun skal benyttes unntaksvis. Vi mener det er viktig at det
klart går frem av forskriften, evt. av merknad til forskriften, at adgangen til dispensasjon fra
pedagognormen kun får skje unntaksvis. Videre bør det legges opp til en ordning der
departementet følger opp bruken av dispensasjonsadgangen, slik at den ikke blir feilaktig
brukt. Det er uheldig at kommunene får anledning til å innvilge varig dispensasjon fra
utdanningskravet til styrer og pedagogisk leder. Situasjonen med ukvalifisert arbeidskraft i

barnehagen bør være kortvarig. Vi mener derfor at midlertidig dispensasjon ikke bør gis for
mer enn maksimalt ett år av gangen (jf forslag til forskrift om pedagogisk bemanning § 3 og
forslag til forskrift om midlertidig og varig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for
styrer og pedagogisk leder § 1).
Som departementet selv har pekt på, er pedagogtettheten i norske barnehager lav
sammenlignet med andre nordiske land. Departementet mener at en fleksibel pedagognorm
kan legge til rette for en økning av antall pedagoger per barn i norske barnehager. Dersom det
ikke gis sterke føringer fra sentralt hold om at pedagogtettheten skal øke i barnehagene,

frykter vi at en slik fleksibel ordningsom det legges opp til i departementetshøringsnotat,vil
få motsatt effekt. Dessverreer det nok oftere økonomiskehensyn, fremforhensynet til barnas
beste, som er bestemmendefor kommunenesvedtaki forholdtil bemanningm.v. i
barnehagene. Vi vil derfor vise til plattformenfor regjeringssamarbeidet
og målet om å "ha en
tiltaksplanfor å øke antall førskolelærerei barnehagene". Regjeringenhar videre uttaltat den
vil "opprettholdekrav om pedagogiskkompetanseblant ledelse og ansattei barnehagen".Vi

kan ikke se at de forskrifter departementet nå har på høring er i tråd med de mål Regjeringen
har satt opp i Soria Moria-erklæringen.
Vi vil i denne sammenheng også be Kunnskapsministeren om å opprette et nasjonalt organ
for saker som angår samarbeidet mellom hjem og barnehage på lik linje med

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG). På den måten vil barn og foreldres rett til
innflytelse og samvirke styrkes.
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