
 

 

Høringsnotat: Framtidens barnehage 

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) er glade for Stortingsmelding 24 sine 
mange gode intensjoner for å sikre kvalitet i framtidens barnehage. Samtidig er 
det nødvendig at følgende forslag blir innført umiddelbart: 

1) krav om grunnbemanning 
2) et system for kompetanseutvikling i barnehagesektoren 
3) to hovedopptak i året 

Etter FUBs forståelse er det ikke nødvendig med en nærmere utredning av disse 
områdene. 
 
FUB er meget opptatt av barn skal være barn og at barndommen og 
barnehagetiden har sin egen verdi. FUB er glad for at Stortingsmeldingen legger 
opp til dette. FUB er av den oppfatning at Den gode barnehagen er en 
barnehage med nok og kompetente voksne, og mener at Den gode barnehagen 
er bra for alle barn. Behandlingen av Stortingsmeldingen må derfor føre til at alle 
barnehager får en god kvalitet. 
 
Stortingsmeldingen har mange gode forslag, i tillegg til de tre ovennnevnte 
områdene, syntes FUB at følgende områder er spesielt positive: 

- at adgangen til dispensasjon fra utdanningskravet til pedagogisk leder og 
styrer innstrammes 

- at det vurderes å innføre en bestemmelse i barnehageloven om barnets 
beste vurdere å innfører lov om   

- at tilsynet med enkeltbarnehager overføres fra kommunen til ny 
tilsynsmyndighet.  

- at det vurderes å innføre en bestemmelse om at barn har rett til å tilhøre 
en gruppe 

- at det vurderes å innføre en bestemmelse om at barnegruppens størrelse 
skal være forsvarlig 

- å overføre rettigheter til barn med behov for spesialpedagogisk hjelp fra 
opplæringsloven til barnehageloven 

- å utarbeide tilvenningsrutiner 
- tilbud om foreldreveiledning (ICDP) i alle kommuner 
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FUB er fornøyd med at det vurderes å innføre en bestemmelse i ny barnehagelov 
om barntes beste, og mener at det må lovfestes en egen bestemmelse om å 
sikre barnas fysiske og psykososiale miljø på linje med § 9a i Opplæringsloven. 
 
FUB ber Stortinget sikre at de viktigste intesjoner i meldingen blir innfridd raskere 
enn det Stortingsmeldingen legger opp til. FUB er svært opptatt av kvaliet i 
barnehagene, og vet at det er flere kriterier som fremmer dette. Allikevel mener 
FUB at det aller viktigste kriterie for å sikre kvaliteten i dagens barnehager, er å 
lovfeste en bemanningsnorm som foreslått i meldingen og at det legges til rette 
for at de økonomiske forutsetningene for å få gjennomført dette kommer på plass 
raskt. 
 
FUB opplever at alt for mange barnehager driver under uforutsigbare 
økonomiske forhold i dag, og at dette igjen rammer kvaliteten på barnas tilbud. 
FUB mottar flere henvendelser fra foreldre som etterlyser bedre kvalitet på 
barnehagetilbudet til deres barn, en mer forutsigbar barnehagehverdag og større 
stabilitet i personalgruppen. Foreldrene stiller også spørsmålstegn ved om de 
mottar det tilbudet både barnehageloven og rammeplanen beskriver og som de 
faktisk betaler for. FUB mottar også bekymrede henvendelser fra foreldre til barn 
med behov for særskilte tiltak grunnet hjelpebehov, som opplever å ikke motta 
tilstrekkelige ressurser til sine barn i barnehagen. Dette har tiltatt spesielt etter at 
øremerket tilskudd til barnehagene ble overført til kommunens rammer f.o.m. 
01.01.2011. 
 
FUB syntes det er viktig at tilsynsansvaret overføres fra kommunen til 
Fylkesmannen, men mener det er nødvendig å styrke Fylkesmannens 
kompetanse som tilsynsmyndighet. FUB mener at også dette er et forslag som 
kan gjennomføres umiddelbart, og at det ikke er behov for en nærmere utredning 
av området. 
 
FUB er skepstisk til det uavklarte som ligger i meldingens mange ordlyder, som 
omhandler beskrivelser som for eksempel: ”på sikt..” og ”legge til rette for…”. 
FUB mener disse beskrivelsene inngir usikkerhet OM disse intensjonene i det 
hele tatt vil bli iverksatt. Tidsperspektivet i meldingens intensjoner ligger dessuten 
langt fram i tid og er helt avhengig av framtidige regjeringers vilje og evne til å 
omsette viktige forslag i praksis, forslag som må til for å sikre landet kvalitativt 
gode barnehager. 
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