
Oppsummering fra gruppearbeidene – FUBs foreldrekonferansen 
25. – 26. november 2011 

 
 

Til gruppediskusjonene: 
Jf. kunnskapsministerens innlegg tidligere i dag, skal det legges fram en 
Stortingsmelding om framtidens barnehage. Her skal deres (foreldrenes) stemme 
høres.  
 
Hvis vi tar utgangspunkt i barnehagens rolle for barna, for familien og for samfunnet – 
hva er de viktigste mulighetene og utfordringene   
1) i dag? 
2) 15-20 år fram i tid? 
 
 
Oppsummerte tilbakemeldinger/svar. 
Utfordringer i dag: 
PERSONALET: 

o De ansatte er den viktigste ressursen; mer lønn og bedre betingelser for de 
ansatte. 

o Status for barnehageansatte. 
o Alt for mye av pedagogers tid går til møter, rapportskriving, kartlegginger, 

HMS-arbeid og vurderinger. Pedagogene skal være sammen med barna. 
o Erfaring med at store barnehager har mye fravær av ansatte p.g.a. sykdom. 
o Flere ansatte kan forebygge bl.a. overgrep, omsorgssvikt og barn med behov 

for ekstra hjelp og støtte. 
o Høyt sykefravær og turnover blant de ansatte. 
o Ansatte i barnehager må kreves for mer enn politiattest. Ansatte må også 

fremlegge vandelsattest. 
o Høyere effektivitet i barnehagen = høyere sykefravær = større spenn i antall 

voksne = større utrygghet hos barna 
 

 
LEDELSE: 

o Styrerne er for langt inne i kommunen/er i ”lommen” på kommunen 
o Personalets arbeidsmiljø. 
o Godt arbeidsmiljø avgjørende for barnehagens kontinuitet. 
o God ledelse av barnehagene. 
o En godt fungerende styrer/leder er helt avgjørende for barnehagens drift og 

kvalitet, 
 

 
BARNA/BARNEGRUPPENE: 

o Skape trygghet i barnegruppene når det er mange barn 
o Holde de nære relasjonene i basebarnehagene. 
o De yngste barna i barnehagen må bli sett. 
o Bedre oppfølging av barn med behov for ekstra hjelp og støtte. 
o Store barnegrupper må ha større voksentetthet. 
o Lovfeste krav til antall barn pr. voksen. 
o Viktig med barnegrupper som har god sammensetning. 



o Møte hvert enkelt barn som individ. 
o Ta hensyn til forskjeller. 
o Fra systemorientering til individorientering. 

 
 
FORELDRE OG SAMARBEID: 

o Ufarliggjøre barnevernet – invitere dem til foreldremøter. 
o Barnehagen må få til et bedre samarbeid med barnevernstjenesten i 

kommunen, bl.a. i forhold til generell veiledning, anonyme drøftinger og 
bekymringsmeldinger. 

o Mangler lokale foreldreutvalg som kan drive politisk påvirkning for, for 
eksempel økte budsjetter. 

o Foreldremedvirkning; tilrettelegge for foreldremøter for ALLE. 
o Foreldre uteblir fra møter og samtaler. 
o Foreldre bør bli bedre hørt i større grad enn i dag. 
o Foreldrene må inn i barnehagen. 
o Mer informasjon til foreldrene. 
o Viktig med god dialog mellom foreldre og ansatte og barn. 
o Foreldrene har ansvaret for at barna har med seg sunn mat. 
o Lovpålagte foreldresamtaler – 2 pr. år. 
o Foreldrestemmen må høres i ansettelsesprosesser. 
o Kommunikasjon mellom ansatte og foreldre. 
o Foreldre som ressurs. 
o Rom for personlige drøftinger. 

 
 
ØKONOMI: 

o Kommuner på Robekliste; manglende kvalitet og for få førskolelærere 
o Private barnehager må få informasjon langt tidligere om størrelsen på det 

kommunale tilskuddet, fare for å dra med seg over-/underskudd fra ett år til det 
neste. 

o Urettferdig finansiering av de private barnehagene. 
o Lik finansiering for private og kommunale barnehager. 
o Kompetanse er viktigere enn pris! 
o Større likehet mellom kommunene. 
o Mer ressurser til de minste barna. 
o Barnehagen skal tenke kvaliteten i barnehagen, og ikke økonomi. De 

økonomiske føringene må ikke gå på bekostning av kvaliteten i tilbudet. 
 

 
ORGANISERING: 

o Barnehagene har et for stort institusjonspreg, må bli mer hjemmekoselig. 
o Matservering i barnehagen – sunn mat. 
o Føringer og retningslinjer for kostpenger. Dette øker stadig og slår sosialt 

urettferdig ut. 
o Å få store barnehager til å passe med små barn. 
o Bruk de gode historiene og barnehagene som eksempler. 
o Valgfrihet i forhold til barnehage. 
o Sikre søsken plass i samme barnehage. 
o Samarbeid mellom barnehagene. 



 
 
INNHOLD: 

o Mer fokus på mobbing. 
o Fysisk aktivitet. 

 
SIKKERHET: 

o Retningslinjer/ en plan for videre oppfølging i forhold til alvorlige hendelser 
som kan skje i barnehagen, for eksempel mishandling, vold, kjefting… 

 
OVERGANG BARNEHAGE – SKOLE: 

o Faste prosedyrer mellom hjem – barnehage – skole – samarbeid i alle 
kommuner. 

o Overgang barnehage – skole; mer tilpasset og strukturert opplegg. 
o Samkjørings av barnehagens og skolens planleggingsdager. 

 
 
 

Ønsker for framtiden barnehager 
PERSONALET: 

o Voksentettheten må bli bedre enn i dag og oppleves forsvarlig. 
o Minstekrav om kompetanse (faglig og relasjonelt) hos alle

o Heve statusen til ansatte i barnehagen – bedre lønn og 
kompetansehevingsmuligheter. 

 som jobber i 
barnehagen 

o Rekruttering av flere menn i barnehagen. 
o Utdannelse av assistenter. 
o Flere fagfolk inn i barnehagene. 
o En definert bemanningsnorm/grunnbemanning 
o Lederutdanning for pedagogiske ledere. 
o Pedagogiske ledere må ha veiledningskompetanse. 
o Krav om menn i barnehagen. 
o Opprette mentorer for nyutdannende førskolelærere. 
o Rekrutteringsstillinger for nyutdannede førskolelærere, dvs. en nr. 2 pedagog i 

en ordinær barnegruppe. 
o Viktig med flere barne- og ungdomsarbeidere, unngå å ansette assistenter 

som kun blir i en kort periode. 
o Nærværende og rolige voksne som har tid til å gå i dialog med mitt barn. 
o Lovfeste antall voksne pr. barn. 
o Nok førskolelærere til pedagogstillinger – komme bort fra dispensasjoner. 
 

 
 
BARNA/BARNEGRUPPENE: 

o Færre barn pr. ansatt. 
o De yngste barna i barnehagen har behov for ro, trygghet, skjerming og stabile 

voksne. Mer fokus på de yngste barna i barnehagen! 
o Ansatte som liker å jobbe med barn. 
o Sikre at ALLE barn blir sett. 
o Barn skal lære å ha det gøy! 



o Barn skal lære hvordan de får en venn og hvordan de beholder den. 
o Barn må lære å bli trygge på seg selv og til å sette ord på følelser. 

 
 
FORELDRE OG SAMARBEID: 

o Barnehagene må legge til rette for reell foreldremedvirkning, tillitsvalgte 
foreldre må få delta i utviklingsprosesser og utarbeide plandokumenter 

o Lokale FUB i samtlige kommuner. 
o Sikre FAU i lovverket. 
o Gi FAU et budsjett. 
o Møteplikt til foreldremøtene? 
o Foreldre må få mer tid til egne barn. 

 
 
ØKONOMI: 

o Tilstrekkelig med driftsmidler, bl.a. til å dekke vikar. 
o Ønsker øremerkede midler til barnehageområdet. 
o Negativt med øremerkede midler. 
o Økt rammetilskudd til kommunene. 
o Endre utregningsformen for rammetilskuddet til kommunene. (Utdanningsnivå 

må ikke vektlegges i utregningsmåten.) Kommuner med hovedsakelig 
primærnæring og industri, taper på dagens ordning. Barn fra disse 
kommunene har også behov for en god barnehage. 

o Enda billigere barnehageplasser – gratis barnehagetilbud??!! 
o Offentlige tilskudd må tilbake til statlige føringer. ”Enkelte barnehager er rike 

og andre er fattige.” 
o Økt fokus på barnehage. 
o Gratis og sunn mat i barnehagen. 

 
 
ORGANISERING: 

o Tilsyn med barnehagene både fysisk og psykososialt 
o Lovverket må bli mer konkret. 
o Årsplan over flere år, for eksempel 3 årig. 
o Lange åpningstider og få ansatte, gir få og små muligheter for å ivareta 

samarbeidet med foreldrene. 
o Bør innføres nasjonale minimums krav i forhold utetider, matservering og 

antall ansatte. 
o Øke egenmeldingsdager for de som har barn. Dette for å klare å holde på 48 

timers regelen ved sykdom av barn i barnehagen, slik at barna ikke smitter de 
andre. 

o Behov for gode lokaler med ulike rom. 
o Større fleksibilitet i forhold til barnehagens åpningstider. 

 
 
INNHOLD: 

o Barnehagen må ha flerkulturell kompetanse. 
o Nok tid – tid til å være i nuet – tid til den gode samtalen – tid til å avdekke det 

enkelte barns behov – tid til alle barn 
o Definere og ivareta grunnverdier. 



o Bevare mangfoldet i barnehagen. 
o Mer utetid – mer tid til å leke – mer frilek. 

 
 
SIKKERHET: 

o Skjerpe sikkerhetsarbeidet i barnehagen, samtlige ansatte må øves/kurses i 
sikkerhetsarbeid. 

o Forbedret utforming og sikring av utelekeapparat og –plass. 
 

 
 

 
 
 
 
 


