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Høring - forslag til forskrifter

Saksbehandler
Ellen Benestad
dir. tlf.: 6496 2101

Dato
18.11.2005

til ny barnhagelov

Saken ble politisk behandlet 16.11. 05. Det framkom ingen merknader til høringen.
Administrasjonen er imidlertid av den mening at dagens pedagognorm kan endres til
maksimalt 18 barn pr pedagog når barna er over 3 år, og maksimalt 12 barn pr voksen under 3
år. Grunnen er at det er klart mer krevende pedagogisk å være leder for barn over 3 år. Det
virker derfor ikke hensiktsmessig at det skal være samme forholdstall mellom barn og
pedagoger for barn over og under 3 år. En annen sak er at det trengs mange personer for å
ivareta omsorgsbehovet når barna er under 3 år, men det omfatter ikke lovverket.
Det bør fortsatt være mulig å kunne søke om dispensasjon fra normen om pedagogisk
bemanning. Dette bør imidlertid kun benyttes i nødsfall og over en kortere periode.
Forsla

til forskrift om dis ensas'ons o unntak fra utdannin skravet

Vi vil ikke anbefale at det gis varig dispensasjoner. Skal barnehagene bli et fullverdig
pedagogisk tilbud trengs det ansatte med spesiell kompetanse på denne aldersgruppen.
Forskriften åpner opp for at folk med annen høgskoleutdanning og ett år med
barnehagepedagogikk er likeverdig med førskolelærerutdanning. Det vil si at barnehagen
åpner opp for flere søkergrupper. I stedet for å gi varig dispensasjon så bør man legge
forholdene til rette for at flere kan ta utdanning som førskolelærer. Av den grunn kan det være
greit å opprettholde særregler for personer under førskolelærerutdanning slik at de kan få
dispensasjon fra utdanningskravet så lenge de er under utdanning og fullfører innenfor normal
tid.

Forskrift

om saksbehandlin

sre ler for o

tak i barneha

e

Vi vil ikke anbefale at det skal være klagerett hvis man ikke får sitt første ønske om

barnehageplassoppfylt da det vil føre til et stortbyråkrati. Vi vil aldrigreie å få plassene
fordelt slik at alle barn kan gå i den barnehagen som de ønsker. Oppvekst- og kultursjefen er
redd for at klagemengden vil øke med dette. Vi forsøker å ta hensyn til familienes ønsker,
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men har ikke alltid en ledig barnehageplass i den barnehagen foreldrene prioriterer som sitt
første
valg.
Sammenligner man barnehagene med skolene så er det ikke fritt skolevalg i vår kommune. Av
den grunn mener vi at det heller ikke bør være helt fritt for foreldrene når det gjelder
barnehager. De kan i dag ønske seg flere barnehager og får de et av ønskene oppfylt, så bør de
ikke få anledning til å klage.
Foreldrene har anledning til å søke barnet sitt over til en annen barnehage etter at de har tatt i
mot plassen. Faren ved å gi klageadgang er at vi kan få en del barnehager som blir
gjennomtrekksbarnehager og med det forringe miljøet.

Vennlig hilsen for
Ellen Benestad
Oppvekst- og kultursjef
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