FORSKRIFTER TIL NY BARNEHAGELOV

Høringsuttalelse fra Østre Toten kommune.

Forslag til forskrift om pedagogisk bemanning
§ 1. Norm for pedagogisk bemanning.
Uttalelse fra Østre Toten:
..det bor stilles like krav til norm or eda o isk bemannin
uansett barnehagens åpningstid.
I korttidsbarnehager vil eier uansett regulere bemanningen i henhold til åpningstida, men
pedagognormen når barna er tilstede bør være den samme.
§2. Styrers tid til administrasjon og ledelse.
Uttalelse fra Østre Toten: .. det er riktig at begrepet ledelse er nevnt sammen med
administrasjon, samt at det ikke lenger er åpning for å regne denne tiden inn i
pedagogbemanningen
§3. Midlertidig dispensasjon
Uttalelse fra Østre Toten: ...Det bør ikke være anledning til å søke dispensasjon fra
pedagognormen.
Begrunnelsen i høringsnotatet om at barnehageeier kan disponere pedagogressursen til beste
for alle barn når det ikke finnes utdannende førskolelærere, er ikke relevant , da dette skjer
uansett ; bemanningen i barnehagen benyttes av eiere /styrer slik det til enhver tid er best.
Det er tilstrekkelig at det kan søkes om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet - se
Forskrift om dispensasjon..

Forskrift om midlertidig og varig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for
styrer og pedagogisk leder.
§1. Midlertidig dispensasjon.
Uttalelse fra Østre Toten: . Det bør kun gis dispensasjon for ett år om gangen.
Vår begrunnelser at tilgangen på kvalifiserte pedagoger så god at det ikke lenger er stort
behov for dispensasjon fra utdanningskravet. Faren ved å gi lang dispensasjon er at små
barnehager med små stillinger kan bli uten pedagog over tid - og det er nettopp slike
barnehager som er sårbare i denne sammenhengen.
§2. Varig dispensasjon
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Uttalelse fra Østre Toten: Ved innvilgelse av varig dispensasjon ønsker kommunen å ha den
praksis at eier må fortsette å søke etter kvalifisert personale, slik at varig dispensasjon fra
utdanningskravet for en person ikke blir en sovepute for eiere i forsøket på å skaffe kvalifisert
personale.
Forskrift

om saksbehandlingsregler

for opptak i barnehage.

§5. Søkerens adgang til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter.
Uttalelse fra Østre Toten: .. forskriften er svært komplisert , og det er etter vår mening stor
fare for at kommunen kan risikere å gjøre feil når både taushetsplikten og retten til innsyn
skal ivaretas samtidig . Viforeslår at fylkesmannen får ansvaret for saksbehandlingen i denne
forskriften fra og med §5.
§ 11. Taushetsplikt mv
Uttalelse fra Østre Toten:... elektronisk behandling av søknader til samordnet opptak
forutsetter registrering ved bruk av personnummer. Det kan IKKE være noe hinderfor dette i
forskriftene.
Forskrift

om foreldrebetaling i barnehager

§2. Deltidstilbud
Uttalelse fra Østre Toten: ...Forskriften bør ang betalingen for deltidsplass nærmere enn bare
.. "lavere enn foreldrebetaling for heldagstilbud", da barnehageeiere ellers kan sette
betalingen for deltidsplass urimelig høyt (forholdsvis høyere).
§4. Unntak - mulighet for å gå ut over maksimalgrensen
Uttalelse fra Østre Toten. .. Det bør ikke være anledning til å gå ut over maksprisen.
Begrunnelsen for punkt a) er at med den nye forskriften om likeverdig behandling av
barnehager - og en framtidig videre utvikling av denne - vil alle barnehager være sikret
samme økonomiske grunnlag , og må derved innrette driften sin etter dette.
Begrunnelsen for punkt b) er at dersom en barnehage yter tjenester ut over det nivå som
offentlig tilskudd og makspris gir, er dette en annen jeneste enn ordinært barnehagetilbud og
skal ikke betales for i det samme systemet. Vi antar at det er hovedsakelig private eiere som
yter slike tilleggstjenester og betaling for dette må da knyttes til tjenesten og ikke til
barnehageplassen.
Forskrift

om politiattest

§2. Krav om politiattest
Uttalelse fra Østre Toten:..Det bør innføres en rutine om at barnehageansatte skal fornye
politiattesten for eksempe12. hvert år.
§3. Politiattestens innhold.

Uttalelse fra Østre Toten ... Attesten bør i tillegg til seksuelle overgrep også omfatte fysiske
overgrep og kriminalitet vedrørende barnepornografi.

