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Forord

Foreldrene er en viktig ressurs for barna og den viktigste samarbeidspartneren for barnehagen.  
Den gode dialogen mellom foreldrene og personalet er grunnleggende for å skape kvalitet i barne-
hagen. Gode barnehager som gir et godt pedagogisk tilbud, har kompetente og mange nok ansatte 
og som er til stede med barna, er helt avgjørende for foreldrene. 

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) trådte i kraft 1. august 2010 og ved utgangen av 2014 er FUB 
ferdig med sin første utvalgsperiode. I de årene utvalget har hatt sin funksjon, er det skjedd mye på 
barnehageområdet, og FUB har engasjert seg i mange saker. I dette dokumentet oppsummerer vi 
FUBs arbeid, og vi gir med dette våre anbefalinger for hvordan vi kan fortsette å utvikle gode barne-
hager der barna våre kan leke, lære og le!

Lena Jensen
leder 

Foreldreutvalget for barnehager 2010 – 2014

    Egil Dahl     Honoratte Muhanzi Kashale  Hege Oftedal
    nestleder        medlem       medlem 

 Roger Skarvik      Dagfinn Bell              Jimmy Høiberget 
         medlem          medlem      varamedlem 
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1 Innledning

Synet på barn, barndom og barnehage
Nesten 300 000 norske barn går i barnehage, dvs. at 96,5 % av alle tre- til femåringer og nesten 
80 % av alle ett- og toåringer oppholder seg i barnehagen. Barna begynner i barnehagen tidligere enn 
før, og mange av barnehagene som bygges er betydelig større.  Barnehagen er blitt en viktig arena 
for danning og en stadig mer betydningsfull institusjon i samfunnet. 

En god barnehage gjør barn rustet til et godt og meningsfullt liv som medmennesker og samfunns-
borgere. Statusen til barnehagene må gjenspeile dette viktige samfunnsoppdraget og det må satses 
på kvalitet. For å oppnå god kvalitet og et tettere samarbeid med foreldrene, må barnehageloven 
styrkes på sentrale områder. 

FUB har som grunnholdning at barn skal få være barn, og at barndommen og barnehagetiden har sin 
egen verdi. Barn skal møtes med respekt som likeverdige mennesker. Barnehagen har en egenfunk-
sjon og ivaretar sentrale verdier. FUB mener at den norske barnehagemodellen må bevares, videre-
utvikles og fortsatt ha fokus på barnets opplevelser og erfaringer med livet. FUB ønsker å løfte fram 
verdier som foreldrene er opptatt av, slik som trygghet, omsorg, vennskap, glede og uteliv. 

Barnas muligheter til lek må hegnes om, fordi lek har en verdi i seg selv og er betydningsfull både 
som uttrykksform og som en arena for uformell læring.  FUB mener at mange nok og kompetente 
ansatte er den aller viktigste faktoren for god kvalitet i barnehagen. Det må være nok hender og fang 
til å gi barna den omsorgen, tryggheten og utviklingen barna trenger. FUB mener at det haster med 
å innføre en nasjonal bemanningsnorm i barnehagen.

FUB er kritiske til ”skolifisering” av barnehagene og mener at økt fokus på læring i småbarnsalderen 
ikke nødvendigvis fører til bedre resultater i skolen. FUB er imot fastsetting av læringsmål for det 
enkelte barn i barnehagen og mener at barnehagens allerede målrettede arbeid må fortsette. FUB er 
bekymret for at Norge skal bevege seg inn på en vei hvor den internasjonale trenden er høyt lærings-
press selv på de aller minste barna og hvordan slike omfattende endringer vil påvirke livene til flere 
hundre tusen barn. Ved for eksempel å se til PISA-resultatene, kunne det vært spennene å sammen-
likne resultatene med barnas barnehageerfaring.  Samtidig er FUB opptatt av at modeller fra andre 
land ikke nødvendigvis er verken ideelle eller enkelt overførbare til norske samfunnsforhold. 

FUB mener at betydningen av norske og nordiske verdier som tette familiebånd, en barndom med 
egenverdi preget av lek, sosial utjevning og fellesskap, må vurderes før omfattende endringer i andre 
retninger foreslås.

FUB er skeptisk til mer kartlegging, innføring av mål for progresjon i barns læring og utvikling, mål for 
basiskompetanse og mer fokus på formelle læringssituasjoner. Vi mener at det ikke nødvendigvis er 
slik at det å utsette alle barn for tidligere skolestart og/eller tidligere læringstrykk gir de resultatene 
man ønsker seg.
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2 Innholdet i barnehagen

Lek og læring
FUB mener at Rammeplanen innholdsmessig dekker viktige sider ved barns behov for lek, læring, 
danning og omsorg. FUB understreker at det er viktig at Rammeplanen unngår et syn på barns 
læring og utvikling som utelukkende fokuserer på stadieteori, men som gir rom for å se læring og 
utvikling som en dynamisk prosess mellom barns relasjoner, psykologiske og sosiologiske faktorer. 
FUB mener formelle og uformelle læringssituasjoner fortsatt må likestilles, men at barnehagene kan 
øke sin bevissthet om de uformelle læringssituasjoner og utnytte disse i enda større grad.

Barnegruppen
FUB mener at gruppestørrelse legger premisser for den pedagogiske kvaliteten en barnehage kan 
tilby og er bekymret over utviklingen i retning av større barnegrupper. 

Det er viktig at barnehagenes hovedpersoner – barna – får tilhøre en barnegruppe. I barnegruppen 
skal barna føle seg trygge sammen med de voksne og ha mulighet til å leke sammen og knytte venn-
skap. Små grupper og fast personale er ekstra viktig for de minste barna. Barnegruppen skal ha en 
størrelse som ut fra barnas alder og forutsetninger er trygg og pedagogisk forsvarlig. Organiseringen 
må ivareta barnas behov for forutsigbarhet og tilhørighet til en barnegruppe og behov for tilknytning 
til de voksne. Ved vurderingen av om en gruppe er trygg og pedagogisk forsvarlig, bør det legges 
vekt på barnas alder, aldersspredning i gruppen, om det er barn med nedsatt funksjonsevne eller 
spesielle behov, flerspråklige barn, barnas mulighet for å etablere tilhørighet og vennskap, tilgjengelige 
voksne og personalets kompetanse, samt barnehagens fysiske og psykososiale miljø.

Utelek og uformelle læringsarenaer
Inne- og utearealenes plassering og størrelse er viktige for at barna skal kunne sikres den rett til lek, 
livsutfoldelse og aktivitet som følger av barnehagelovens formåls- og innholdsparagrafer.

FUB er opptatt av barns lek og mulighet til å utfolde seg motorisk og mener at det bør være et krav 
om utetid i barnehagen. Lek og aktivitet utendørs og i naturen må være en del av små barns hver-
dag i barnehagen. FUB er bekymret for at barn er for lite ute og for lite i fysisk bevegelse og ønsker 
derfor innført en minimums utetid for alle barn i lovteksten. 

FUB mener at det er ønskelig med tallfestede arealkrav, og at visse minstestandarder bør gjelde for 
barnehagens fysiske utforming.

Språkkartlegging
Senere års forskning viser at barnets språk er betydningsfullt både for sosial utvikling og for barns 
læring, blant annet viser det seg at det er svært store forskjeller mellom ordforråd og begreper hos 
fire- og femåringer, og på denne bakgrunn er det behov for å kartlegge barns språkutvikling. FUB 
mener at verktøy som utvikles må ha fokus på språkmiljø, barnets naturlige miljø, lek, pedagogisk 
praksis og enkeltbarnet. 

FUB vil særlig vektlegge god kommunikasjon og dialog rundt et for foreldrene så sensitivt spørsmål 
som kartlegging av barna. Det er viktig at foreldrene i størst mulig grad er inneforstått med hvorfor 
deres barn skal kartlegges, hva som skal kartlegges, hvordan dette gjøres og hva resultatene skal 
brukes til. Foreldre skal som hovedregel ha innsyn i hele prosessen. Dette kan være av ekstra stor 
betydning for minoritetsspråklige foreldre, som kan ha mindre god kommunikasjon og dialog med 
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barnehagen enn de majoritetsspråklige foreldrene, og som i tillegg kan være utsatt for  å bli stigmati-
sert ved språkkartlegging av deres barn. 

På den andre siden må det stilles spørsmålstegn ved om tiden det tar å språkkartlegge alle barn er 
vel anvendt tid. I barnehagesammenheng er pedagogisk leder på en avdeling som oftest eneste 
person med barnehagelærerutdannelse. Pedagogisk leder har mange oppgaver tillagt sine ansvars- 
og arbeidsoppgaver. Foruten å ha det pedagogiske ansvaret for egen avdeling, har barnehagelæreren 
avsatt tid pr. uke til planlegging og etterarbeid, i tillegg kommer tid borte fra barnegruppen p.g.a. for-
eldresamtaler, intern og ekstern møtevirksomhet og kompetansehevende tiltak som kurs og annen 
skolering. Dersom barnehagelærer er den personen i barnehagen som skal foreta kartleggingen av 
alle barn i sin respektive gruppe, kan konsekvensen lett bli at pedagogisk leder får enda mindre tid til 
enkeltbarn og sammen med barnegruppen. FUB mener dette er uheldig, da barnehagelærer allerede 
er den ansatte som har minst tid sammen med barna i barnehagen. FUB mener imidlertid at barne-
hagelærer er den faggruppen som er best kvalifisert til å foreta kartlegging av barn i aldersgruppen 
fra ett til fem år. 

Ett- og toåringen
Andelen av småbarn i barnehage har økt kraftig de siste ti årene, og i dag er nærmere åtte av ti 
ett-åringer i barnehage. Det første møtet i barnehagen må innledes med en gradvis tilvenning på 
barnets premisser og i tett dialog mellom foreldrene og barnehagepersonalet. 

Det er helt avgjørende at kvaliteten i barnehagen er god. Forskning viser at barnehagetilbudet til de 
aller minste må inneholde elementer som sensitiv omsorg, lav stressfaktor og et kompetent persona-
le med barnehagefaglig utdannelse som legger til rette for et støttende miljø omkring barnet. Bar-
nehagen må vite hvordan barnet gjør seg forstått, og foreldre og personalet må ha en tett dialog om 
overlevering av non-verbal kommunikasjon. Forskning anbefaler grupper på 6-8  barn opp til halvannet 
år og 12 barn for barn fra halvannet til tre år. Voksne som har anledning til å samhandle og inngå nært 
samspill, er nødvendig for at hver enkelt av de minste barna i barnehagen skal bli sett og ivaretatt. 

Treåringen
FUB er bekymret for at dagens regelverk med to ulike definisjoner av når barna regnes som treå-
ringer, vil kunne innebære en risiko for at barnas individuelle behov ikke blir tillagt vekt. FUB mener 
at det er behov for en tydelig definering av når et barn regnes som treåring. Dette er også viktig av 
hensyn til likebehandling av barnehagebarn i ulike kommuner.

Femåringen/Skolestarteren
Overgangen fra barnehage til skole er en stor begivenhet i barns liv. Barnehage og skole har et felles 
ansvar for at barnet opplever denne overgangen som positiv og møter skolen med forventning og 
læringslyst.

Omsorg, danning, lek og læring er en del av både barnehage og skole selv om målsettingene er uli-
ke. Overgangen kan gjøres til det beste for barnet ved å ha gode rutiner som involverer både barnet, 
foreldrene, pedagogen i barnehagen og skolens kontaktlærer. I prosjektet ”Sammen for oppvekst” 
som er prøvd ut i åtte kommuner, er ”trekantsamtalen” et verktøy som har vist seg å fungere 
godt for alle parter. I denne vektlegges den gode dialogen som sørger for god informasjon mellom 
hjemmet og institusjonene. Barnet trenger en gradvis overgang – for eksempel med flere besøk på 
skolen. Det må utveksles informasjon, både om barnehagen og skolens mål og den informasjonen 
om barnet som er nødvendig for at overgangen skal bli så god som mulig.
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3 Bestemmelse som sikrer fysisk 
 og psykososialt miljø

FUB mener at det må lovfestes en egen bestemmelse som sikrer barnehagebarns fysiske og psy-
kososiale miljø på linje med hva som gjelder for skolebarn i opplæringsloven kap. 9a. En tilsvarende 
hjemmel for barnehagen krever ikke ytterligere utredninger, da bakgrunnen for bestemmelsen i 
skolen er grundig utredet. Det er prinsipielt og reelt er behov for en slik lovregulering i den nærmeste 
fremtid.

FUB påpeker et sterkt behov for å styrke klage- og tilsynsordningene for barnehagen, herunder å 
styrke kompetansen til de som skal utøve tilsyn og utarbeide samlede retningslinjer, og legger det til 
grunn at man ser dette i sammenheng med utredningen knyttet til lovfesting av rett til et godt fysisk 
og psykososialt miljø. FUB understreker viktigheten av at barn får gode oppvekst- og utviklingsmulig-
heter, samt at barnehagebarns behov blir tatt på alvor og sidestilt med grunnskolebarns rettigheter, 
jf. opplæringsloven kap. 9a. FUB mener det bør vurderes klagerett for den enkelte foreldre (ikke ved 
foreldreråd eller SU).

Mobbing
Barnas trivsel og utvikling er ofte helt avgjørende for hvordan foreldrene har det. Det kan være vans-
kelig å definere atferd blant barnehagebarn som mobbing. En av årsakene til dette kan handle om en 
vegring blant barnehageansatte og foreldre mot å innse at også små barn kan plage hverandre, og en 
manglende forståelse av hvilken virkning negativ atferd hos små barn kan ha på andre. 

At barn plages i barnehagen er dokumentert gjennom flere undersøkelser og forskningsresultater, 
bl.a. i rapportene: ”Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena” ved Høgskolen i Hedmark, 
Oppdragsrapport nr. 9 – 2012 og ”Barns medvirkning og trivsel i barnehagen” ved DMM/NTNU, 
Samfunnsforskning 2012.

Når et barn plages daglig eller flere ganger i uken, slik disse rapportene viser, er dette en negativ og 
alvorlig opplevelse for den det gjelder og kan etter FUBs mening defineres som mobbing.

Mobbing er et alvorlig problem for dem det gjelder, og opplevelsen av å bli utestengt og/eller krenket 
med ord og handlinger, er like vond uavhengig om vi kaller det mobbing, trakassering eller krenking. 

I ”Hele barnet hele løpet,” som er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Agder, Foreldreut-
valget for barnehager (FUB) og Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG), Kristiansand kommu-
ne og Sørlandets sykehus, undersøker vi både ansatte, foreldre og barns perspektiver i forhold til 
mobbing i barnehagen. Vi har blant annet intervjuet femåringer både individuelt og i grupper. 

Barna sier følgende om hva mobbing er:
”Mobbing er hvis noen gjør noe dumt med vilje”, ”Mobbing er å si noe slemt, si dritt eller dumming”, 
”Mobbing betyr at noen skal slå hverandre og bokse hverandre” eller ”Mobbing er som å erte, bare 
litt slemmere”. 

Barna understreker betydningen av vennskap og lek og opplever det å bli utestengt fra leken som 
noe av det vanskeligste.

I denne undersøkelsen har barnas stemme i forhold til trivsel og vennskap i barnehagen vært sentral. 
Ved å ta barnets stemme på alvor, lytte til deres tanker, ideer og forslag til løsninger, kan vi få ny 
lærdom om hvordan vi kan legge til rette for mobbefrie barnehager. Kanskje er det slik at barnets 
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refleksjoner ikke alltid blir tatt på alvor fordi vi voksne er i fart både i barnehagen og hjemme? Og 
kanskje er det slik at når små barn blir holdt utenfor i lek, så er det lett å bagatellisere; ”det går seg 
nok til”, eller ”de må jo lære seg å ta igjen” eller ”han er jo litt sær”. 
 
Barn som gjentatte ganger opplever negative hendelser i barnehagen, er fullstendig overlatt til de 
voksnes tilstedeværelse og handlingskompetanse. De er prisgitt de voksnes evne til å se og tolke. 
De er avhengige av voksne som ikke går forbi, som ikke bagatelliserer og ikke minst voksne som 
handler. I undersøkelsen vår kommer det tydelig frem fra både foreldre og ansatte at mobbing i 
barnehagen finnes. Hele 67 % av de ansatte i barnehagen mener at mobbing finnes og 48 % av 
foreldrene tenker at mobbing finnes i barnehagen. Det er 34 % av foreldrene som svarer at de har 
opplevd at deres barn har vært involvert i saker knyttet til mobbing. Det betyr at både ansatte i bar-
nehagen og foreldre til barn i barnehagealder uttrykker at mobbing finnes. FUB mener det er viktig å 
sette fokus på at mobbing ikke skal tolereres, og at de ansatte i barnehagen har et bevisst forhold til 
dette.Temaet bør inngå som et tydelig avgrenset tema i barnehagelærerutdanningen.
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4 Samarbeid med foreldre

FUB er opptatt av å fremheve viktigheten av et godt samarbeid mellom hjem og barnehage, både i 
lovverk og i utdanningen. Dialogen hjem – barnehage er viktig for barnets utvikling, og det er avgjø-
rende for kvaliteten i barnehagene at samarbeidet er godt. Spesielt er det viktig å styrke samarbeidet 
med foreldre til flerspråklige barn og de aller minste barna, da undersøkelser viser at disse gruppene 
er minst fornøyd med samarbeidet med barnehagen.

Foreldresamtaler
FUB mener det er riktig å lovfeste en plikt til å tilby to foreldresamtaler i løpet av barnehageåret. Etter 
FUBs mening vil ikke dette være en spesielt stor ulempe, da dette allerede er praksis i de fleste bar-
nehager. Foreldrene og barnehagen kan selv bestemme hvor mange foreldresamtaler de har behov 
for, men en plikt til å tilby dette vil sikre foreldrene en reell valgmulighet.

Lokale foreldreutvalg
FUB mener det må lovfestes en plikt til å opprette lokale foreldreutvalg i kommunene, og at det må 
settes av friske midler til dette. Slike utvalg vil være avgjørende for at foreldrestemmen når fram. 
Dette vil være en bestemmelse som løfter foreldrenes rolle som en samarbeidspartner også overfor 
barnehagemyndigheten. Viktigheten av å styrke foreldrenes stilling ovenfor beslutningstakere må 
veie tyngre enn den selvbestemmelsen som kommunene her vil miste. FUB mener at det bør stimu-
leres til og arbeides aktivt for å etablere lokale foreldreutvalg i alle kommuner. 

FAU
FUB mener at det i den enkelte barnehage bør lovfestes plikt til å opprette et foreldrenes arbeidsut-
valg (FAU), jfr. opplæringslovens regler for skolen. FUB mener barnehager med tilbud til 25 eller flere 
barn skal ha et FAU. I barnehager med færre barn enn dette er det praktisk gjennomførbart å kommu-
nisere med hele foreldrerådet. 

Samarbeidsutvalget og foreldrerådet
FUB mener at samarbeidsutvalgets ansvars- og arbeidsoppgaver må løftes opp i loven og gis tydelige 
retningslinjer. I dag står mandatet nedskrevet i lovens merknader og er lite tilgjengelig. FUB foreslår 
at det inntas i lovteksten som § 11 i sammenheng med følgende ordlyd: ”Barnehageeieren skal 
forelegge saker av viktighet for foreldrerådet og samarbeidsutvalget, herunder foreldrebetaling og 
forhold ved barnehagemiljøet, forslag til budsjett, driftsendringer, tilsynsrapporter, arealutnyttelse og 
godkjenningsvedtak.”

FUB mener at for å sikre at saken blir tilstrekkelig belyst og brukernes rett til medbestemmelse 
ivaretas, skal uttalelse fra barnehagens samarbeidsutvalg legges ved eiers søknad om dispensasjon 
fra pedagognormen. FUB mener at denne bestemmelsen må fremkomme i selve lovteksten og ikke 
kun i merknaden.
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Barnehageloven/forskriftene bør gi tydeligere retningslinjer for foreldrenes medvirkning på følgende 
områder:
	 •	 Hvordan	foreldrene	kan	medvirke	i	utarbeidelsen	av	barnehagens	årsplan
	 •	 Hvordan	foreldrene	kan	medvirke	i	forbindelse	med	planlegging	og	evaluering	av		 	
  organiseringen / innholdet i barnehagen
	 •	 Hva	samarbeidet	mellom	foreldrene	og	barnehagen	innebærer	og	elementer	i/		 	
  kjennetegn på samarbeidet
	 •	 Retningslinjer	for	klagebehandling	i	alle	barnehager	(HMS)
	 •	 Årlige	brukerundersøkelser	må	lovfestes	samtidig	som	også	foreldrenes	rett	til		 	
  medvirkning nedfelles.

ICDP
FUB ser positivt på Bufdirs arbeid med foreldreveiledningsprogrammet (ICDP) til foreldre og barne-
hager og ber om at dette arbeidet videreføres slik at det blir tilbud om foreldreveiledning (ICDP) i alle 
kommuner. Programmet har vist seg å ha en positiv effekt på samspillet mellom barn og foreldre og 
er i tillegg et godt forebyggende tiltak.
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5 Personalet

 
 FUB mener at følgende prinsipper må gjelde for personalet i barnehagen: 
 - Personalet må være mange nok
 - Personalet må ha kunnskap og kompetanse om barn
 - Personalet må være tilstede med barna

Bemanningsnorm
Det haster med å innføre et krav om grunnbemanning i barnehagen på én voksen per tre småbarns-
plasser (1:3) og én voksen per seks storbarnsplasser (1:6).

FUB mener at det er en klar sammenheng mellom kvalitet og pedagogisk bemanning i barnehagen. 
Kravet om pedagogisk bemanning er derfor helt avgjørende.

FUB ønsker å flytte kravet om pedagogisk bemanning fra forskrift og innarbeide en bestemmelse om 
dette i barnehageloven. For å sikre en tilstrekkelig klar bestemmelse, foreslår også FUB et fortsatt 
tallfestet krav om pedagogisk bemanning i barnehagene. Pedagogtetthet er et av de klareste kvali-
tetskriteriene for barnehagenes virksomhet. Minimumskrav må være 50 % barnehagelærere og 
25 % fagarbeidere i alle barnehager.

Ved vurdering av størrelse på bemanning og grunnbemanning i barnehager er det flere forhold som 
må hensyntas. For det første mener FUB at når man beregner grunnbemanning, må man ta utgangs-
punkt i ansatte som faktisk er sammen med og har den praktiske omsorgen for barna. Det betyr for 
eksempel at man ikke kan regne en styrer eller kjøkkenassistent, som ikke tilbringer tid sammen 
med barna eller har den praktiske omsorgen for barna i barnehagehverdagen, som en del av grunn-
bemanningen. 

FUB mener at man må være bevisst på at selv med de foreslåtte forholdstallene vil det på grunn av 
regelmessige vaktordninger, møter, kurs, foreldresamtaler og andre forhold som påvirker arbeidsda-
gen til både barnehagelærerne og assistentene, være slik at én ansatt kan sitte med ansvaret for og 
den praktiske omsorgen for 9/18 barn kortere deler av dagen, og to ansatte tilsvarende for 9/18 barn 
store deler av dagen. Sykdom og annet fravær kommer i tillegg til dette. FUB mener derfor at den 
foreslåtte grunnbemanningen også må regnes som en minimumsbemanning. 

Sykdom eller annet fravær blant personalet der det ikke settes inn vikar, går utover barna. Mange 
barnehager har ikke tilgang på gode vikarer eller har ingen vikarordning i det hele tatt.  

FUB mener at bedre bemanning generelt i barnehagen vil gi et godt grunnlag for gode tilvennings-
rutiner og vil forbedre kvaliteten på barnehagetilbudet generelt. Det må være en grunnleggende 
forutsetning at det settes inn vikar ved fravær i barnehagen når dette er nødvendig, og at dette ikke 
får uheldige økonomiske konsekvenser for barnehagen.

Menn i barnehagene
Den lave andelen av mannlig personale i norske barnehager bekymrer FUB, og barnehagesektoren er 
fortsatt langt unna målet om at 20 % av de ansatte i barnehagen er menn. FUB ber om at det settes 
av midler til å opprette stillinger til koordinatorer for målrettet arbeid i alle kommuner.
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Kompetanse
Alle ansatte som inngår i barnehagens grunnbemanning, bør ha kunnskap om barn, barndom og 
barnehagens samfunnsmandat. 

FUB etterlyser konkrete tiltak for heving av personalets kompetanse. Det må opprettes et nødvendig 
antall studieplasser og settes av midler. En ”vente og se”- holdning kan resultere i at kompetansen 
blir svekket. 

Ressursene som bevilges til kompetanseutvikling i barnehagesektoren er for beskjedne både fra 
kommunalt og fra statlig hold. Det er et tankekors at det i år settes av betydelig større kompetan-
semidler i skolen som allerede har et høyt utdannet personale, mens det for barnehagen der det er 
mange som mangler utdannelse, bevilges et langt mindre beløp. 

FUB mener også at det må settes av midler til vikarer på samme nivå som til skolen. Det er ikke 
mulig for barnehagene å gjennomføre kompetanseheving dersom det ikke settes av midler til vikarer 
under studiefravær.

FUB ønsker at dispensasjonsadgangen fra kravet om pedagogisk bemanning må kombineres med et 
krav om etter- eller videreutdanning for den som konstitueres.  

God ledelse på alle nivå og faglig dyktige ansatte er den viktigste forutsetning for at tilbudet i barne-
hagen er i samsvar med god praksis. Hovedregelen bør fortsatt være at det skal være én styrer i hver 
barnehage. Slik situasjonen er i dag, mener FUB at det er riktig at styrer har barnehagelærerutdannelse.
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6 Organisering av barnehagetilbudet

Barnehagen som et frivillig tilbud
Selv om cirka 97,5 % av norske barn har erfaring fra et frivillig barnehagetilbud før de begynner på 
skolen, kan dette aldri bli et argument for å gjøre barnehage obligatorisk. FUB mener at familiene 
selv må få styre om de vil benytte seg av barnehage, fra hvilken alder de ønsker å benytte seg av til-
budet, hvor mange dager i uken, hvor mange timer om dagen og når de ønsker å legge inn ferier og 
sporadiske hjemmedager med familien. Dersom barnehagetilbudet blir likere skolen med sin rett og 
plikt til deltakelse, må man anta at denne valgfriheten for familiene vil bli gjort betydelig vanskeligere. 

FUB ønsker ikke at barnehage skal være et obligatorisk tilbud. FUB vil legge til at obligatorisk barne-
hage også er et meget sterkt inngrep i foreldreretten.  

FUB mener økt frivillig deltakelse i barnehagene er riktig vei å gå. FUB vil samtidig peke på at delta-
kelsen i barnehage allerede er høy, også blant minoritetsspråklige barn og barn med særskilte behov, 
selv om den er ulik i de forskjellige årsklassene. FUB vil derfor stille spørsmål ved om et universelt 
tiltak som gratis kjernetid til alle barn i Norge, er det mest egnede tiltaket dersom målet er å nå fram 
til de få som ikke benytter barnehagen før skolestart.

Dersom reduksjon i foreldrebetalingen skal prioriteres, mener FUB det i stedet bør prioriteres å 
fjerne foreldrebetalingen for barnehagetilbudet for samtlige femåringer, det vil si det siste året før 
skolestart. FUB mener at hovedinnsatsen av skoleforberedende aktiviteter og eventuell kartlegging 
bør settes inn i løpet av dette året, og at ressurser må prioriteres tilsvarende. 

Jevnere og høyere kvalitet
Barnehager i Norge er svært ulike både i innhold og organisering. FUB mener at det er behov for å 
klargjøre hva retten til barnehageplass innebærer. FUB foreslår at det i barnehageloven defineres 
kvalitetsmål og hvilket omfang en barnehageplass skal ha, slik at det norske barnehagetilbudet blir 
mest mulig likeverdig for alle barn.

Familiebarnehager
FUB ser det som en av flere viktige forutsetninger for å sikre kvaliteten i familiebarnehagene, at veile-
der av familiebarnehager har godkjent utdannelse som barnehagelærer.

Drift av familiebarnehager bør fortsatt være regulert særskilt i barnehageloven. Ved godkjenning av fa-
miliebarnehager bør adgangen til dispensasjon fra utdanningskravet til pedagogisk leder for veiledere 
av familiebarnehagene fjernes. Unntaksbestemmelsene for familiebarnehagene i dagens regelverk 
om å kunne godkjenne familiebarnehager i ubebodde hjem og enkeltstående hjem, og om å drive 
doble grupper, bør fjernes.

Åpen barnehage
FUB ser at åpen barnehage er et godt alternativ for familier som ikke har behov for eller ønsker en 
ordinær barnehageplass. Åpne barnehager er en svært viktig arena for å rekruttere de minste barna 
til ordinære barnehager, men også for familier med en annen etnisk bakgrunn enn norsk er åpne 
barnehager en god rekrutteringsarena. Dessuten representerer denne barnehageformen en del av et 
mangfold som er viktig for foreldrenes valgfrihet.
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7 Spesialpedagogiske tiltak

Rett til spesiell tilrettelegging/spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder bør 
flyttes fra opplæringsloven til barnehageloven. Ettersom det nå skal være et barnehagetilbud til alle 
barn, vil det ikke lenger være behov for å differensiere rettighetene til de minste barna i to ulike lover. 
Rettighetene må imidlertid gjelde også for barn der foreldrene takker nei til et barnehagetilbud. Det 
er en forutsetning at tilbudet ikke svekkes. 

FUB ønsker å lovfeste en veiledningsplikt for PPT overfor barnehagene. 
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8 Barn med særskilte behov

FUB mener at barn med lettere grad av funksjonsnedsettelser som oftest har godt utbytte av å bli 
integrert i en barnehageavdeling med funksjonsfriske barn.Disse barna vil ha behov for særskilt tilret-
telegging av barnehagetilbudet. Det er derfor en forutsetning at disse barna har tilgang til kompeten-
te ansatte; pedagoger og barnehagefaglige medarbeidere. Opprettelse av smågrupper rundt ett eller 
flere barn kan være nyttig.

Barn med alvorlige sammensatte funksjonsnedsettelser vil kunne ha behov for å få et tilrettelagt 
tilbud i egne skjermede omgivelser (segregerte avdelinger) med kvalifisert personale. De segregerte 
avdelingene bør være samlokalisert med en eller noen få ordinære avdelinger slik at barnehagen kan 
tilrettelegge for samspill med funksjonsfriske barn.

ASK
FUB anbefaler at barn som har behov for det, innrømmes lovfestet rett til opplæring i Alternativ, 
Supplerende Kommunikasjon (ASK). Tegnspråkopplæring er ikke det samme som ASK, og brukere 
av sistnevnte bør av hensyn til likeverd og likebehandling gis lovfestet rett til bruk av sitt kommunika-
sjonsmiddel på samme måte som barn med hørselshemminger. ASK kan være tegn-til-tale (tegnstøt-
tet tale) eller kommunikasjon ved bilder/symboler. 

Informasjon og kompetanse
FUB er kritisk til systematisk overføring av skriftlig informasjon om barnet fra barnehage til skole.
Dette gjelder også den foreslåtte ”læringsboka”. FUB ser imidlertid positivt på at det synes å være 
større fokus på viktigheten av samarbeid mellom barnehage og skole, og at det er etablert rutiner for 
informasjonsutveksling og kunnskapsoverføring.

FUB mener at PPT må ha plikt til å innhente relevant informasjon fra kompetansesenter på aktuelle 
diagnoser/ sykdommer og at tverrfaglig samarbeid mellom alle aktuelle kompetansemiljøer for å 
oppdage og hjelpe utsatte barn, må styrkes.Det er viktig at barnehageloven har klare bestemmelser 
om samarbeid, utvikling og oppfølging av tiltak og mål i individuell plan. 

FUB ønsker at det for barn med store funksjonsnedsettelser, blir nedfelt en mer konkretisert plikt til 
tverrfagligsamarbeid i barnehagens lokaler i samråd og samarbeid med foreldrene. Rett til IOP bør 
lovhjemles i barnehageloven. 

Sakkyndig vurdering før vedtak om ekstra tilrettelegging treffes, bør opprettholdes. Dette styrker 
barnets og foreldrenes rettigheter. Sakkyndig vurdering gir foreldrene trygghet og forutsigbarhet 
rundt de grep som skal tas, samt etterprøvbarhet i forhold til hva slags tilrettelegging barnet får. 
Det er særlig de aller svakeste barna som vil bli skadelidende av at tiltak iverksettes uten en faglig be-
grunnelse. Konsekvensen av at tiltak som krever store økonomiske ressurser ikke utredes eksternt, 
kan medføre en alvorlig, utilsiktet reduksjon i tilbudet til disse aller svakeste barna. 

Uten en sakkyndig rapport vil for øvrig også foreldrenes rett til medvirkning svekkes, og foreldrenes 
klagerett vanskeliggjøres. 
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9 Flerspråklige barn

Økt barnehagedeltakelse
Det er et mål at alle foreldre til barn i alderen fra ett til fem år som ønsker det, skal ha et tilbud om 
fulltids barnehageplass. Barnehagetilbudet skal ha så lav foreldrebetaling og så god kvalitet, at alle 
foreldre kan ha barnehage som sitt førstevalg av tilsynsform. En jevnere kvalitet i barnehagene er 
etter FUBs mening viktig for at økt deltakelse i barnehagene skal være riktig vei å gå. 

Rikt språkmiljø
Mye viktig språklæring skjer allerede i det første leveåret. I tillegg viser alle undersøkelser at 
mestring av andrespråket i forhold til deltagelse og inkludering i det sosiale liv, både i barnehage og 
skole, er en kritisk suksessfaktor for å lykkes. Det er derfor av stor betydning at barn med annen 
språkbakgrunn enn norsk får tilgang til et rikt språkmiljø, hvor andrespråket kan stimuleres og innlæ-
res så tidlig som mulig. 

Økt flerspråklig kompetanse
Det må integreres flerspråklig kompetanse i barnehagelærerutdanningen og hos personalet, dessu-
ten må det utvikles pedagogisk materiale på flere språk. FUB mener at å øke kompetansen til barne-
hagens ansatte vil være et godt generelt tiltak. 

Foreldre med bakgrunn i andre land kan være ukjente med hvilke forventninger barnehagen vil ha til 
dem, hvilke forventninger de kan ha til barnehagen, og hvilke muligheter de selv har til å påvirke bar-
nehagens tilbud. FUB viser til at minoritetsspråklige foreldre oppgir at kommunikasjon og dialog med 
barnehagen er en utfordring. Dette kan skyldes både språklige barrierer og ulike oppfatninger om 
eller manglende innsikt i barnehagetilbudets innhold. Foreldresamarbeid må få økt oppmerksomhet i 
barnehagelærerutdanningen. 

FUB vil særlig peke på at tospråklige assistenter forbedrer kommunikasjonen og dialogen mellom 
foreldre og barnehage, men det er ikke alltid slik at språkferdighetene til tospråklige assistenter er 
tilstrekkelige og gode nok til å sikre kvaliteten i arbeidet de skal utføre. Har barnehagen tospråklige 
assistenter som mestrer eget morsmål og norsk godt, er det er i seg selv viktig for å sikre barnet en 
god barnehagehverdag. 

FUB mener det kan være et viktig tiltak å heve de tospråklige assistentenes kompetanse. Det er 
nødvendig at assistentene har relevante kvalifikasjoner for arbeid i vedkommende barnehage. De må 
fylle visse minimumskrav, slik at de ikke ansettes utelukkende for språkferdighetene, men også fordi 
de er egnet til jobben. Samtidig mener FUB det er viktig at flest mulig minoritetsspråklige barn får 
nyte godt av et tilbud fra tospråklige voksne i barnehagen. Det må også gjelde for barn i barnehager 
med mange forskjellige morsmål, og for barn med morsmål med liten utbredelse. Én mulighet er å 
organisere tospråklig kompetanse i team i kommunene eller på tvers av kommuner. Det må også 
vurderes om tilskuddet til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskole-
alder, er tilstrekkelig til å finansiere tospråklige assistenter. Erfaringsmessig er tilskuddet for lavt til å 
dekke lønnsutgifter til det antall ansatte det kreves for å dekke de fleste morsmål som er represen-
tert i en kommune/bydel, selv om de ansatte jobber i små deltidsstillinger.

Barnehageloven bør styrke foreldrenes rett i sammenheng med rammeplanens fagområde ”tekst og 
kommunikasjon” ved å konkretisere foreldrenes rett til medvirkning når barna snakker et annet språk 
enn norsk.
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10 Samisk barnehagetilbud

Tilgjengelighet og lovfestet rett
For mange foreldre er mangelen på tilgjengelige samiske barnehageplasser hovedproblemet. FUB 
mener at det viktigste tiltaket for å øke antall språkbærere, er å lovfeste en individuell rett til samisk 
barnehageplass. Det bør gjelde uavhengig av hvor man bor i landet, ikke bare i det samiske språkfor-
valtningsområdet.

Kvalitet og innhold
Det er viktig at det samiske barnehagetilbudet er av høy kvalitet. De ansatte i barnehagene må ha 
den kompetansen som kreves, og et ønske om et samisk tilbud skal ikke gå på bekostning av krav til 
pedagogikk og kompetanse. Språkutvikling i barnehageårene er viktig. For mange samiske foreldre 
oppleves det sårt at disse viktige årene ”kastes bort” gjennom at man ikke får samisk barnehage-
plass og dermed ingen eller liten opplæring i samisk språk, kultur og identitet. 

Det må være god tilgang på samisk materiell. FUB foreslår at det også utarbeides en samisk ”snak-
kepakke” med tilhørende materiell til alle barnehager. Slik vil samiske barns kjennskap til og forståelse 
av samisk språk og kultur styrkes. 
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11 Tilsyn og styring

Tilsynsansvaret for barnehagene bør overføres fra kommunen til Fylkesmannen. Det er nødvendig 
å styrke Fylkesmannens kompetanse som tilsynsmyndighet. Det må tilføres friske midler både til Fyl-
kesmannen og administrasjonen i kommunen, som sikrer barnehagefaglig kompetanse og utvikling 
av kvalitet og innhold i barnehagene.

Tilsyn i barnehagene må være veiledende og skape ny kompetanse. Tilsyn må bidra til at barnehage-
ne utvikler seg kvalitativt, og ikke bare bli et ensidig kontrollorgan. 

FUB mener at tilsyn og kvalitet er to sider av samme sak. Foreldrerådet og samarbeidsutvalgets 
medvirkning må sikres gjennom deltakelse under tilsynet og tilgang til dokumentasjon både før og 
etter gjennomføring av tilsyn.
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12 Økonomi

For å sikre kvalitet og innhold etterlyser FUB sterkere nasjonale krav og pålegg hva angår de økono-
miske tilskuddene til barnehagene. Under forutsetning av at private barnehager har samme krav til 
bemanning, pedagogtetthet og kvalitetssystemer,. må de private barnehagene blir likeverdig behand-
let i form av samme tilskudd per enhet som de kommunale barnehagene. 

Det er etter FUBs mening uheldig at det er ulike vilkår for offentlige og private barnehager. For 
eksempel er opptakskriterier, overgangsrutiner til skole og gjennomføring av brukerundersøkelser 
forskjellige. Tall viser også at private barnehager tar inn færre barn med særskilte behov. Dette skaper 
uønskede ulikheter i barnehagetilbudet.

Opptaksområder bør være likeverdige for offentlige og private barnehager. FUB foreslår at hele 
kommunen kan være gjeldene opptaksområde for alle barnehagene. Likeledes bør alle barnehager 
forplikte seg til å delta i kommunens planer for tiltak for barn med særskilte behov, flerspråklige barn 
og barn under oppfølging eller utredning av barnevernet. FUB mener at prinsippet ”like rettigheter, 
like plikter” må legges til grunn ved en 100 % finansiering av private barnehager. 

Kvalitet i barnehagene har en klar sammenheng med økonomi, og hele barnehageområdet har behov 
for en klarere definisjon av barnehagens innhold og en generell styrking av økonomien i sektoren.

Øremerket tilskudd
FUB var imot innlemmingen av det øremerkede tilskuddet til barn med nedsatt funksjonsevne og er 
bekymret for at barn med nedsatt funksjonsevne får et dårligere barnehagetilbud enn tidligere. FUB 
mener øremerket tilskudd må gjeninnføres for å skape et likeverdig tilbud til barn med funksjons-
nedsettelser i alle landets kommuner. Kostnadene til spesielle tilrettelegging må dekkes utenom den 
ordinære budsjettrammen, slik at barna får den tilrettelegging og tilpassing de har behov for. Dette 
må også gjelde for de aller mest krevende barna hva angår fysisk tilrettelegging, uavhengig av om 
barnehagen er privat eller offentlig. 

Nasjonale satser for moderasjonsordninger
FUB ønsker at det innføres nasjonalt likeverdige moderasjonsordninger for lavinntektsfamilier. Når 
dette er innført, kan alle foreldre uavhengig av familiens inntektsnivå, gis økonomisk mulighet til å 
benytte en barnehageplass for eget barn. 

FUB mener at kravet til kommunen om å ha moderasjonsordninger må fremkomme tydeligere og at 
kommunene må få veiledning i regelverket om foreldrebetalingen.

FUB mener at barn med særskilte behov ikke skal være unntatt oppholdsbetaling, men følge ordinære 
moderasjonsordninger.
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13 Kontantstøtte

Kontantstøtten er omstridt politisk, men er like fullt viktig for mange familiers økonomi. Kontant-
støtten har også bidratt til utjevning av de ulikhetene som oppstår for barn født i samme år, men 
henholdsvis før og etter dato for rett til barnehageplass. Selv om skillet i fødselsdato kan være så 
lite som én dag, og selv om barna vil begynne på skole samme år i det året de fyller seks, vil kun et 
barn født før den gitte dato ha lovfestet rett på plass fra samme år. Et forslag om å endre eller utfase 
kontantstøtten bør derfor ses i sammenheng med endringer i lov om rett til barnehageplass. 

Retten til barnehageplass må gjelde for alle barn fra det er fylt ett år, og bør ikke reguleres i forhold til 
om barnet er født før eller etter den 01.09. 

FUB vil ellers påpeke at dersom man i denne sammenhengen både ønsker høyere yrkesdeltakelse 
generelt og for minoritetskvinner spesielt, så vil det være en fordel å redusere kontantutbetalinger og 
i stedet øke adgangen til inntektsfradrag for utgifter knyttet til å ha barn. Endringer i eller utfasing av 
kontantstøtten vil mest sannsynlig føre til at flere minoritetsspråklige barn vil benytte seg av barne-
hagetilbudet, men FUB mener samtidig at endringer i kontantstøtten også må settes inn i en bredere 
sammenheng og ses i lys av flere forhold, herunder foreldrene rett til selv å vurdere oppstartstids-
punkt i barnehage. 

Kontantstøtten har vært medvirkende til at mange minoritetsspråklige barn har fått utsatt sin barne-
hagestart til tre år eller senere, og barna har derfor gått glipp av en viktig og grunnleggende periode 
for å lære sitt andrespråk. En videreføring av kontantstøtten må ses opp mot denne brukergruppen av 
barn, og midlene kan eventuelt vurderes benyttet til å styrke det pedagogiske arbeidet i barnehagen i 
forhold til barn med annen språkbakgrunn enn norsk. 

Selv om kontantstøtten ble innført i en situasjon med langt lavere barnehagedekning enn per dato, 
og selv om det store flertallet av foreldrene ønsker barnehageplass for sine barn, er likevel et av 
målene med kontantstøtten å utvide foreldrenes valgfrihet. FUB mener at det må være et mål at alle 
som ønsker barnehageplass, får tilbud om dette og at retten lovfestes fra ett år for alle barn.

Mange foreldre kan oppleve at deres barn ikke er modne nok for barnehage ved 12 måneders alder 
og ønsker å utsette barnehagestarten i en periode. Foreldrene kjenner sine barn best, og FUB mener 
foreldrene derfor må ha så stor valgfrihet som mulig i denne viktige fasen hvor barna fortsatt er svært 
små, og hvor for eksempel barnets naturlige separasjonsangst kan være i sin mest kritiske fase. 
Foreldrene bør fortsatt kunne motta kontantstøtte til barna sine fram til fylte to år.
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14 Forskning og kunnskap om 
 barnehagen

FUB mener at forskning i barnehager og om barnehagesektorens samfunnsmessige betydning er 
viktig for videreutvikling av et barnehagetilbud med høy kvalitet, og at det er behov for en signifikant 
økt satsing på forskningsbasert kunnskapsproduksjon på dette området.

Det finnes ikke tilstrekkelig kunnskap om barnehagenes betydning og hvordan den påvirker barn. 
Selv om det de senere årene stadig forskes på området, blant annet gjennom forskningsprosjektene 
”Goban” og ”Blikk for barn”, vil det fortsatt være stort behov for mer forskningsbasert viten om hva 
som er kvalitetsfaktorer i den gode barnehagen. 
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15 Barnets rettsikkerhet i lovverket

Barnehageloven bør etter FUBs mening ha en bestemmelse om at ”barnets beste” skal være et 
grunnleggende hensyn. ”Barnets beste” er en rettslig standard som også gjenfinnes i annen lov-
givning, eksempelvis i barneloven § 48. En slik rettslig standard vil innebære at barnehagelovens 
enkelte bestemmelser skal praktiseres ut fra en konkret helhetsvurdering av barnets interesser i 
den enkelte sak. Hensynet vil være styrende også for saksbehandlingen under barnehageloven og 
tilhørende forskrifter. Rettspraksis for tilsvarende bestemmelser i andre lover vil være av betydning 
for forståelse av standarden.

FUB vil understreke at hensynet bak en formulering om ”barnas beste” må være å sikre at barnas 
behov og interesser blir styrende og at deres behov ikke tolkes opp mot kommunes økonomi.

FUB er videre opptatt av personvern i barnehagen og mener at barnehageeier må ha retningslinjer 
for dette.

FUB anmoder om at det i barnehageloven hjemles adgang til å fastsette forskrift om helsetilsyn og 
medisinsk hjelp til barn i barnehager.

FUB er bekymret for at barnehager i alt for liten grad melder saker til barnevernet. Lav meldefre-
kvens kan blant annet skyldes at barnehagepersonalet selv mener at barnehagetilbudet i seg selv 
er forebyggende, og at barnehagepersonalets nære forhold til foreldrene kan stå i veien for å melde. 
FUB mener at det må innføres gode rutiner i den enkelte barnehage som sikrer at barnets beste 
kommer i første rekke. Barnevernet må ha et forpliktende samarbeid med barnehagen. Det må innfø-
res en lovfestet plikt til å samarbeide mellom kommuner. 

FUB ber om at man i lovs form, som egen bestemmelse i tilknytning til bestemmelsene om barneha-
gens personale, taushetsplikt og opplysningsplikt, vurderer tydeliggjøring av en ”handlingsregel” ved 
mistanke om at et barn er utsatt for fysisk eller psykisk skade. Det må forventes at styrer kjenner til 
hovedregler i straffeprosesslovens regler om bevis ved iretteføring av overtredelser av straffeloven. 
Ved mistanke om straffbare forhold begått i eller utenfor barnehagen er det viktig at bevis ikke for-
spilles (for eksempel ved at man ”forhører barnet”).

FUB utarbeider i samarbeid med Bufdir brosjyren ”Barn og brudd”. Dokumentet ferdigstilles i desem-
ber 2014 og vil inneholde råd om hvordan barnehagepersonalet kan forholde seg til og møte foreldre 
som skiller lag. 

Med vennlig hilsen

Foreldreutvalget for barnehager

Vedlegg: Liste over FUBs anbefalinger
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Vedlegg: 

Liste over FUBs anbefalinger
(ikke i prioritert rekkefølge)

	 •	 Barn	får	rett	til	å	tilhøre	en	barnegruppe	med	størrelse	og	sammensetning	som	
  muliggjør at barn føler trygghet og kan lære og få mulighet til lek og å knytte 
  vennskap. Forskning anbefaler grupper på 6-8 barn opp til halvannet år og 12 barn 
  for barn fra halvannet til tre år.
	 •	 Det	innføres	minimum	utetid	for	barn	i	barnehage.
	 •	 Språkkartlegging	innføres	i	alle	barnehager.	Spørsmålet	om	verktøy,	kompetanse	til		
  den som kartlegger og informasjonsbehandling må avklares.
	 •	 En	tydelig	definisjon	i	lovverket	av	når	barn	skal	regnes	som	tre	år.
	 •	 Det	innføres	en	bestemmelse	om	overgangsrutiner	fra	barnehage	til	skole.
	 •	 Barns	rett	til	et	godt	fysisk	og	psykososiale	miljø	lovfestes.
	 •	 Foreldre	får	rett	til	to	foreldresamtaler	pr.	år.
	 •	 Lovfeste	en	plikt	i	kommunen	til	å	opprette	lokale	foreldreutvalg.
	 •	 Samarbeidsutvalgets	ansvars-	og	arbeidsoppgaver	må	løftes	opp	i	loven	og	gis	
  tydelige retningslinjer.
	 •	 Barnehageloven/forskriftene	må	gi	tydeligere	retningslinjer	for	foreldrenes	medvirkning.
	 •	 Det	innføres	grunnbemanning	i	barnehagen	på	én	voksen	per	tre	småbarnsplasser		
  (1:3) og én voksen per seks storbarnsplasser (1:6). Bestemmelsen må også sikre at 
  vikar settes inn.
	 •	 Minimumskrav	for	kompetanse	for	ansatte	må	være	50	%	barnehagelærere	og	25	%		
  fagarbeider.
	 •	 Det	settes	av	midler	til	å	opprette	stillinger	til	koordinatorer	i	fylkene	for	å	fremme	
  arbeidet med flere mannlige ansatte i barnehagene.
	 •	 Plan	for	etter-	og	videreutdanning	for	alle	ansatte	må	utarbeides.
	 •	 Dispensasjonsadgangen	fra	kravet	om	pedagogisk	bemanning	må	kombineres	med	
  et krav om etter- eller videreutdanning for den som konstitueres.
	 •	 Kvalitetsmål	for	barnehagen	og	hvilket	omfang	en	barnehageplass	skal	ha	defineres	
  i barnehageloven. 
	 •	 Adgangen	til	dispensasjon	fra	utdanningskravet	til	pedagogisk	leder	for	veiledere	av		
  familiebarnehagene fjernes.
	 •	 Unntaksbestemmelsene	for	familiebarnehagene	i	dagens	regelverk	om	å	kunne	
  godkjenne familiebarnehager i ubebodde hjem og enkeltstående hjem, og om å drive  
  doble grupper, fjernes.
	 •	 Åpne	barnehager	sikres	i	lovverket.
	 •	 En	veiledningsplikt	for	PPT	overfor	barnehagene	lovfestes.
	 •	 Det	lovfestes	rett	til	opplæring	i	Alternativ,	Supplerende	Kommunikasjon	(ASK)	for	
  barn som har behov for det.
	 •	 PPT	må	ha	plikt	til	å	innhente	relevant	informasjon	fra	kompetansesenter	på	aktuelle	
  diagnoser/sykdommer, og tverrfaglig samarbeid mellom alle aktuelle kompetansemiljø  
  for å oppdage og hjelpe utsatte barn, må styrkes.
	 •	 Barnehageloven	må	ha	klare	bestemmelser	om	samarbeid,	utvikling	og	oppfølging	av		
  tiltak og mål i individuell plan. 
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	 •	 FUB	ønsker	for	barn	med	store	funksjonsnedsettelser	at	det	blir	nedfelt	en	mer	
  konkretisert plikt til tverrfagligsamarbeid i barnehagens lokaler i samråd og samarbeid 
  med foreldrene.
	 •	 Rett	til	IOP	bør	lovhjemles	i	barnehageloven.
	 •	 Det	må	integreres	flerspråklig	kompetanse	i	barnehagelærerutdanningen	og	personalet		
  og det må utvikles pedagogisk materiale på flere språk.
	 •	 Flerspråklige	assistenter	må	fylle	visse	minimumskrav	og	ha	relevante	kvalifikasjoner		
  for arbeid i barnehage.
	 •	 Barnehageloven	må	konkretisere	foreldrenes	rett	til	medvirkning	når	barna	snakker	et		
  annet språk enn norsk. 
	 •	 Det	lovfestes	en	individuell	rett	til	samisk	barnehageplass	uavhengig	av	hvor	man	bor		
  i  landet, ikke bare i det samiske språkforvaltningsområdet.
	 •	 Tilsynsansvaret	for	barnehagene	overføres	fra	kommunen	til	Fylkesmannen.	Midler	til		
  kompetanseheving må medfølge.
	 •	 Det	må	innføres	sterkere	nasjonale	krav	og	pålegg	i	forhold	til	økonomiske	tilskudd		
  og prinsippet ”like rettigheter, like plikter” må legges til grunn ved en 100% 
  finansiering av private barnehager. 
	 •	 Øremerket	tilskudd	må	gjeninnføres	for	å	skape	et	likeverdig	tilbud	til	barn	med		
  funksjonsnedsettelser i alle landets kommuner.
	 •	 Det	innføres	nasjonalt	likeverdige	moderasjonsordninger	for	lavinntektsfamilier.
	 •	 Oppholdsbetaling	for	barn	med	særskilte	behov	skal	følge	ordinær	ordning	og	ikke		
  være unntatt oppholdsbetaling slik som i dag.
	 •	 Det	innføres	rett	til	alle	som	ønsker	barnehageplass	fra	barnet	er	ett	år.
	 •	 Foreldrene	bør	fortsatt	kunne	motta	kontantstøtte	til	barna	sine	fram	til	fylte	2	år.
	 •	 Fortsatt	satsing	på	forskning	i	og	om	barnehager.
	 •	 Barnehageloven	må	ha	en	bestemmelse	om	at	”barnets	beste”	skal	være	et	
  grunnleggende hensyn.
	 •	 Det	må	innføres	gode	rutiner	i	den	enkelte	barnehage	som	sikrer	at	flere	barnehager		
  melder saker til barnevernet.
	 •	 Barnevernet	må	ha	et	forpliktende	samarbeid	med	barnehagen	og	det	må	innføres		
  en lovfestet plikt til å samarbeide mellom kommuner.
	 •	 Det	må	i	lovs	form,	som	egen	bestemmelse	i	tilknytning	til	bestemmelsene	om	
  barnehagens personale eller taushetsplikt/opplysningsplikt, fastsettes en 
  ”handlingsregel” ved mistanke om at et barn er utsatt for fysisk eller psykisk skade.
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