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Høringsuttalelse - forslag til forskrifter til ny barnehagelov
Studenteneslandsforbundvil innledningsvisuttrykketilfredshetmed at det ble lovfestetat det fortsatt
skalvære utdanningskravtil styrer og pedagogiskleder.Vi synesogsådet er viktig at det fortsatt skal
være en norm for antall barn per pedagogiskleder.Dettevar to av våre viktigste punkteri
høringsuttalelsen
til den nye barnehageloven.
Vi vil i vår høringsuttalelse
fokuserepå de punktenesomer viktigefor våremedlemsinstitusjoner,
de
høyereoffentligeutdanningsinstitusjonene
, somblantannetutdannerførskolelærere.
Vi kommentererforslagtil forskrifter fortløpende,i den rekkefølgede er presenterti høringsnotatet:
Forslagtil forskrift om norm for pedagogiskbemanning
Departementetforeslårat dagenspedagognormvidereføres:Det skal være en pedagogiskleder per
14-18barn når barnaer over tre år, og en pedagogiskleder per 7-9 barn når barnaer undertre år.
StLser forholdstallenesom hensiktsmessige,
og menerat antall barn per pedagogisklederikke må
overstigedet somer nevntover.
Forslagtil forskrift om midlertidige og varige dispensasjonerog unntak fra
utdanningskravetfor styrer og pedagogiskleder
Det foreslås å forenkle og harmonisere dispensasjonsreglenefra utdanningskravet. Departementet

leggertil grunn at den enkeltekommunevil ha den lokalkunnskapen
som trengs for å vurdereom
dispensasjonen
bør gis for ett eller to år av gangenog leggerderfor opp til at forskriftenåpnerfor at
dispensasjonkan gis for to år av gangen.StL har ikke sterkemotforestillingertil dette, så lengedet er
gjort aktiv innsatsfor å skaffe kvalifisertesøkere.Hvisikkevil en kunnerisikereat det er de
økonomiske,og ikke de kompetansemessige
hensynenesomveier tyngst.
StLer i tvil om det i det hele tatt bør åpnesfor å innvilgevarig dispensasjonfra utdanningskravfor
styrer og pedagogiskeleder. Departementetforeslårat varig dispensasjonkan vurderesfor de som
har vært ansatti stillingensom styrer eller pedagogiskleder i tre år. StL menerat dersomslik
dispensasjon i det hele tatt skal gis, så bør denne tilsettingsperioden økes til fem år. Vi mener også at
det bør stilles krav om, og gis mulighet for relevant etterutdanning ved slike dispensasjoner.

Forslagtil forskrift om familiebarnehager
StLser det som positivtat familiebarnehagergis sammestøtteordningersom offentlige barnehager,
og mener at dette forutsetter at det også stilles samme krav til familiebarnehager som til offentlige

barnehager.Vi menerdet ikke er tilstrekkeligat det kun er assistentertilstede i dennetype
barnehager.Dette bedresikke ved at det enestekravettil kompetanseer at det skalvære en
førskolelærerinne som veilederfor assistenteneper 30 barn. Vi menerdet er veldig uheldigat barn
somer i familiebarnehagerikke gis et bedretilbud enn dette og vil sterkt oppfordretil at disse
kraveneskjerpesinn i forskriften.Prinsipieltmenervi at kravenetil utdanningog til pedagogtetthet
børvære like strenge,uavhengigav type barnehage,for å ivaretabarna best mulig.
Vi synesogsåkravenebør tydeliggjøresbedrei denneforskriften.Setningen"Er flertallet av barna
undertre år, må antallet(barn per assistent)reduseres"går igjen et par gangeri dette forslagettil
forskrift. Menerman reduserestil fire eller to barn her?Det sammegjelder setningen"Bemanningen
må være forsvarligi forhold til barnasalderog forutsetninger".Denneåpnerfor skjønnsmessig
vurdering,og bør etter vår meningpresiseresklarere.
Forslagtil forskrift om foreldrebetaling i barnehager
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I dette forslagetstår det skrevetom søskenmoderasjon
. Dette er en bra ordningsom StL ønskerskal

videreføres
. I tilleggmenervi det burdejobbesfor å innførestudentmoderasjon
underdettepunktet.
StL ønskerat det gis moderasjontil foreldresom er studenterpå minimum30 prosent.
Forslag til forskrift om politiattest

StL hilserde foreslåtteinnskjerpningeneav reglenevelkommen,og støtter departementethelt og fullt
i vurderingenat det er barnassikkerhetsom skal veie tyngst, ikke hensynettil søkereeller ansattei
barnehagene.Vi imøtesermer informasjonom politiattestforskriftennår departementetkommer
tilbaketil dennesaken.
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