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Høring- forslag til forskrifter til ny barnehagelov.

Dato 17.11.2005

Vår saksbehandler  Odny Helen Lerum

Høringsgruppa i Gjesdal kommune har bestått av representanter fra tjenesteområde barnehager,
barnehagepersonal, barnehageforeldre og politisk representant.

Gruppas tilbakemeldinger på forslag til forskrifter til ny barnehagelov er lagt fram i driftsutvalget som en
informasjonssak. Kort høringsfrist har gjort det vanskelig å behandle denne saken politisk.

Høringsgruppa i Gjesdal  kommune har gitt følgende tilbakemeldinger  på forslag til forskrifter til ny
barnehagelov:

• I forskriften vektlegges pedagogens helhetlige ansvar for planlegging og vurdering, daglig omsorg for
det enkelte barn, for utviklingen av det sosiale miljøet og læringsmiljøet i barnegruppa og for samarbeid
med barnas foreldre. Pedagogen har også veiledningsansvar for det øvrige personalet samt medansvar
for utvikling av barnehagen som pedagogisk virksomhet og barnehagens samarbeid med andre tjenester.
Pedagogens oppgaver er derfor ikke kun knyttet til å ivareta ansvaret for barna som faktisk oppholder
seg i barnehagen samtidig. Vi ser at en konsekvens av dette er at pedagogen far flere oppgaver som
ligger utenfor arbeidet med barna i barnegruppa. Når vi da samtidig vet at pedagogtetthet og kvalitet på
det pedagogiske tilbudet henger sammen, mener vi at normen for pedagogtetthet bør lovfestes til å være
høyere slik at det er samsvar mellom pedagogens arbeidsoppgaver og barnegruppens behov for
pedagogisk personale gjennom hele barnehagedagen.

• Dersom pedagognormen skal fastsettes utfra antall barn per gruppe, bør det i lovteksten presiseres at det
gjelder heldagsplasser.

• Vi ser det som positivt at styrerens lederkompetanse trekkes frem. Å være fagperson og å være leder er
to forskjellige roller. Videre at kommuner (barnehageeier) kan stille krav til lederutdanning eller erfaring
er viktig for barnehagen som institusjon.

• Forslaget påpeker at det kan være behov for å styrke den administrative delen i barnehagen. Vi ønsker at
det i loven skal stå hvor store barnehager kan være med en styrerressurs på 100 %.



• I forhold til at loven gir mulighet for at personal med annen faglig utdanning samt tilleggsutdannelse i
barnehagepedagogikk er kvalifisert til pedagogstillinger i barnehagen, mener vi at det ikke skal gis
mulighet for varig dispensasjon fra utdanningskravet, men at man skal kunne gi dispensasjon for 2 år om
gangen.

• I forhold til  at annet fagpersonale skal ha tilleggsutdannelse i barnehagepedagogikk ønsker vi en
presisering  av hva som  vurderes som en aktuell utdanning. Vi kan ikke  se at det eksisterer  en slik form
for utdanning.

• Gruppa er uenig i at foreldre som ikke får oppfylt sitt førstevalg av barnehage skal ha klagerett. Vi
begrunner dette først og fremst i forhold til saksbehandlingsmengde. Samtidig mener vi at foreldre må
gis mulighet til å signalisere hvilken barnehagetype man ønsker eller ikke ønsker. Videre mener vi når
foreldre ikke får plass i den barnehagen de hadde satt som første ønske, så skal de gis mulighet til å stå
på venteliste frem til nytt barnehageår begynner. Vi mener at det ved nytt barnehageår får konsekvenser
både for barnet som flyttes og barnegruppa barnet flytter fra og til. Disse konsekvensene handler om
trygghet, kontinuitet og det at barnet må ha to tilvenninger innenfor et kort tidsrom. Vi mener at
foreldrenes ønsker i forhold til for eksempel geografisk beliggenhet kan ivaretas ved at søknad om bytte
av barnehage blir behandlet før inntak av nye barn. Gruppa mener også at det bør legges til rette for at
foreldre kan søke overflytting fra privat barnehage til kommunal barnehage og omvendt.

• Gruppa stiller seg positive til at opptaksreglene i barnehager skal være objektive og etterprøvbare i
forhold til klage. Vi ser det som positivt at det gis mulighet til å påklage vedtak også i private
barnehager.

• Vi mener at personer som er siktet, tiltalt eller dømt for vold skal være utelukket fra å arbeide i
barnehage, og at dette bør føyes til i politiattest.
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