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Forslag til endringer i barnehageloven - offentlig høring

Saken ble behandlet i Komite for skole, oppvekst og kultur 02.11.05 i sak 66/05 med
følgende kommentarer/merknader til forslaget til nye forskrifter til den nye barnehageloven:

1. Meråker kommune mener det er positivt at styrers administrasjonstid regnes utenom
normen for pedagogisk bemanning i barnehagene.
Etter vår mening er det helt riktig at det kun er den aktive  delen sammen med barna som
bør telle i denne sammenheng.

2. Meråker kommune mener det er en selvfølge at styrere i barnehagene skal ha
førskolelærerutdanning.
Styrer skal ha det pedagogiske ansvaret, og det er derfor viktig at denne har den
nødvendige pedagogiske bakgrunn.
Dersom det er nødvendig med dispensasjoner fra utdanningskravet, bør ikke
dispensasjonen gis for mer enn 1 år i gangen. Barnehageeier bør bestrebe seg på å få inn
kvalifiserte søkere så raskt som mulig.
Meråker kommune ser det som svært positivt at uttalelse fra samarbeidsutvalget skal
vedlegges slike søknader.

3. Meråker kommune er enig i at normen for pedagogisk bemanning i barnehagene med
henholdsvis en pedagog pr 14 -18 barn over 3 år og 7- 9 barn under 3 år videreføres.

4. Meråker kommune er glad for at saksbehandlingsreglene for opptak i barnehage, forskrift
for foreldrebetaling, forskrift for politiattester for ansatte i barnehagene og forskrift for
register for utbetaling av kontantstøtte konkretiseres og videreføres som forskrift med
bakgrunn i loven. Dette gir godt grunnlag for likebehandling.
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