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Foreldrene til barn i Tjernveien barnehage,
Grorud bydel
v/ Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

7. november 2005

Barne- og familiedepartementet
Postboks 8036 Dep.
0030 OSLO

Høringsuttalelse  -  forslag til revidert rammeplan for barnehagen  (ref nr 200502756)

Vi viser til Barne- og familiedepartementets forslag til revidert rammeplan for barnhagen. På
vegne av foreldrene i vår barnehage sender vi inn følgende kommentarer til forslaget.

Ved en gjennomlesning av rammeplanen kan vi konstatere at det er mange flotte mål som
settes opp, og at det er mål som bør gjelde for virksomheten i barnehagen. Men det vi sitter
igjen med er spørsmålet hvordan sikre at målene nås? Når det ikke stilles noen som helst
sentrale krav til virksomheten, vil tilbudet komme til å se veldig forskjellig ut fra barnehage til
barnhage avhengig av den enkelte kommunes økonomi, prioriteringer, kunnskaper og vilje til
å skape god kvalitet i barnhagen.

Et eksempel. I rammeplanen foreslås det at "gjennom arbeid med området kropp, bevegelse
og helse [så] skal barnehagen bidra til at barna [bl.a.] får grunnleggende kunnskap om og
grunnlag for gode vaner med hensyn til hvordan de selv kan ivareta egen kropp, helse og
velvære". For å arbeide i retning av disse målene står det i forslaget bl.a. at personalet i
barnehagen må "legge opp til og være forbilde for at barna kan tilegne seg gode vaner,
holdninger og kunnskap når det gjelder kost, hygiene, mosjon, hvile, uteaktiviteter og lydnivå
i barnehagen". Hva mener departementet skal til for å muliggjøre dette?

I vår barnehage arbeides det aktivt med temaet "Barn og kosthold". Dette arbeidet baserer
seg på at det finns en interesse og entusiasme hos styrer,  personalet og foreldrene/foresatte,
og  ikke  på føringer fra kommunen. Tvert  imot, for et par år siden vedtok vårt bystyre at
tilbudet med kjøkkenassistent i barnehagene skulle dras inn. Som en konsekvens av dette
kan barnehagen ikke lenger tilby et måltid hver dag til barna. Tilbudet er begrenset til kun to
dager i uken. Øvrige dager i uken må foreldrene sende med middagsmat. Det lar seg
dermed praktisk sett ikke gjøre at barna får  varm mat  hver dag i barnehagen. Dette
innebærer en betydelig forringing av tilbudet til barn og foreldre/foresatte.  Slikt skjer når det
ikke stilles minstekrav til barnehageeier om f.eks.  hvordan sikre gode vaner,  kunnskaper m.v.
når det gjelder kost, og hvordan sikre at barna får energi nok til å leke og lære i løpet av
dagen i barnehagen.  Det snakkes om behovet for å tilby elever et skolemåltid om dagen for å
sikre læringsutbytte og et godt læringsmiljø.  Gjelder ikke dette for barn i barnehage?  Dersom
det ikke stilles krav om dette fra sentral hold, risikerer man ulik kvalitet i virksomheten ved
barnehagene i ulike kommuner.

I utkastet til rammeplan står det videre at "lek og fysisk aktivitet er grunnleggende for fysisk
og psykisk velvære", og at "utforming av det fysiske miljøet ute og inne gir viktige
rammebetingelser for barns vekst og utvikling". Departementet skriver bl.a. at " Det er derfor
viktig at barnehagen har arealer og utstyr nok til lek og varierte aktiviteter som fremmer
bevegelsesglede, gir allsidig bevegelseserfaring og mulighet for opplevelse av mestring. I
tilretteleggingen må det også tas hensyn til at barn i ulike aldre og med ulikt ferdighetsnivå



skal bruke de samme arealene.". Igjen spør vi oss hvordan sikre dette, når det ikke gis noen
føringer, eller stilles noen sentrale minstekrav til f.eks. inne- og uteareal i barnehagene?
Hvordan sikre et godt miljø for barna i barnehagen når det heller ikke stilles krav til antall
voksne per barn i barnehagen (unntatt pedagognormen)? Vi vil vise til det vi skrev i vår
høringsuttalelse til forslaget om ny barnehagelov (jf. brev av 5. januar 2005):

Det betyr at det i praksis vil bli fritt fram for barnehageeierne å selv bestemme hvor mange
barn det skal være i barnehagen og hvordan bemanningen skal være. Det blir ingen øvre
grense for hvor mange barn det kan være per voksen. Vi frykter at kommuner som sliter med
en hardt anstrengt økonomi og for dårlig barnehagedekning vil kunne misbruke et regelverk
som er så lite bindende. Et regelverk som åpner opp for bl.a. flere barn per voksen, vil
erfaringsmessig føre til at man bemanner ned til et kritisk punkt. Dette er uheldig, først og
fremst for barna, men også for de voksne i barnehagen.

Vi foreldre krever snarere flere voksne i barnehagen, ikke færre, bl.a. fordi at:
- Ved færre voksne blir barnehagen som organisasjon mer sårbar for plutselige

forandringer som f.eks. sykdom blant personalet.
- Samspill med et større antall voksne gir overskudd! Det smitter over på barna når

synergien mellom de voksne er god. Barna stimuleres også av å etablere relasjoner til
flere voksne.

- Flere barn per voksne kan bety mer slitne voksne, med mindre tid og overskudd til lek
og moro, den gode samtale med barnet og generelt kvalitativt samvær med barnet.

- Færre voksne i barnegruppa betyr færre fang å sitte på.
- Mulighet for aktiviteter i form av turer, oppdeling av gruppa i mindre enheter etc.

forsvinner når det blir få voksne.
- Støynivået i barnegruppa vil muligens øke når det blir færre voksne per barnegruppe,

fordi det blir mindre tid igjen til å snakke ordentlig med det enkelte barn når situasjoner
oppstår.

- Færre voksne per barnegruppe reduserer det enkelte barns muligheter og behov for å
bli sett  som en individuell person, og ikke som en del av en gruppe. Dette er alvorlig,
fordi det vil redusere det enkelte barns mulighet for personlig utvikling ut fra egne
behov og forutsetninger. Det hjelper ikke å si at dette primært er foreldrenes ansvar.
Barn er mange av døgnets våkne timer i barnehage, og man trenger å få
tilbakemelding fra andre miljøer enn sin nærmeste familie, både for utvikling av
selvtillit, kunnskap og kompetanse på ulike felt.

Nå skal jo bestemmelsen om antall ansatte førskolelærere per barn videreføres, og det er
bra, men våre øvrige krav og merknader gjelder fortsatt.

Vi mener at rammeplanen må gi klare føringer og retningslinjer for den enkelte barnehages
virksomhet, for å sikre alle barn et likeverdig tilbud av god kvalitet. Barnehageloven og
tilhørende forskrifter må fungere som verktøy for kvalitetssikring av virksomheten, og for at
oppstilte mål nås. Dette er også nødvendig for velfungerende tilsyn og kontroll av
virksomheten.

På vegne av foreldrene i Tjernveien barnehage, Grorud bydel
v./ Foreldrerådets arbeidsutvalg

Med hilsen

Jeanette Gabrielsson
leder FAU, Tjernveien barnehage
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