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Til: Stortingets familie- og kulturkomité  

Fra: Foreldreutvalget for barnehager 

Kapittel 231 Barnehagar 
 

De aller første barneårene er de viktigste i livet. Barnehagen skal være et sted 
der barn trives og opplever livsglede, vennskap, nysgjerrighet, lek og læring! 
Barnehager med god kvalitet er avgjørende for barnets oppvekst, trivsel og 
utvikling, og personalets kompetanse er den viktigste faktoren for kvalitet i 
barnehagene. Foreldreutvalget for barnehager (FUB) vil spesielt trekke fram at 
Djupedalsutvalgets arbeid følges opp i barnehagene og at vi er glad for at 
regjeringen nå har en sterkere prioritering på kompetansehevingstiltak for 
personalet i barnehagen kompetansetiltak, fra statsbudsjettet 2016.  

Spesielt er FUB glad for at regjeringen går inn for at Djupedalsutvalgets arbeid skal 
følges opp også i forhold til barnehagene og at det er foreslått 10 mill til dette 
arbeidet. Mange barn opplever mobbing i barnehagen. Det kommer fram i prosjektet 
”Hele barnet, hele løpet” som FUB har sammen med FUG, UiA, Kristiansand 
kommune og Sørlandet sykehus. Det er etter FUBs mening også tid for å følge opp 
flere av Øieutvalgets forslag for å bedre kvaliteten i barnehagen. Bl.a. mener FUB at 
det må lovfestes en egen bestemmelse om å sikre barnas fysiske og psykososiale 
miljø på linje med kapittel 9a i Opplæringsloven. 
 
 
Det har lenge vært behov for å styrke kompetansen hos barnehageansatte. Det er 
derfor svært gledelig at barnehagene er prioritert og at det foreslås å øke med160 
mill i 2016 for alle grupper ansatte i barnehagen, både for styrere, pedagoger og 
andre ansatte, og at det totalt benyttes 440 mill. kroner på kvalitet i barnehage. 



Forskning viser at personalets kompetanse har stor betydning for kvaliteten på 
tilbudet. De økte midlene til kompetanse på barnehageområdet er lenge etterlengtet, 
og FUB ser fram til at barnehagens innholdskvalitet nå styrkes i forbindelse i arbeidet 
med revidert rammeplan for barnehagen våren 2016. Vi mener at et kompetanseløft 
er påkrevet, og etter vår mening er det spesielt viktig å styrke arbeidet med barns 
trivsel i barnehagen, språkutvikling og fagområdene for øvrig. Når man også vet at 
barnehagen har mange ufaglærte og kun lovkrav til 1/3 av personalet, er 
kompetansemidler et svært viktig og riktig virkemiddel for kvalitet. 
 
Det er derfor viktig dette følges opp av Stortinget med økte krav til kompetanse hos 
personalet i form av krav om minimum 50 prosent pedagog og barnehagefaglig 
kompetanse hos øvrige ansatte i alle barnehager. Dette var også blant tiltakene som 
ble foreslått av Øieutvalget i 2012.  
 
Når det nå blir full likebehandling av offentlige og private barnehager når det gjelder 
offentlige tilskudd, må dette følges opp med like krav når det gjelder oppfølging av 
barn til PPT og barnevern etc. Like rettigheter må innebære like krav for kommunale 
og private barnehager. Dette er også viktig for å sikre en større likhet av kvalitet i alle 
barnehager i hele landet. 
 
 
FUB mener at det er viktig å holde foreldrebetalingen på et minimum i framtiden slik 
at barnehageplass er en reell mulighet for alle. Det er viktig å ha ordninger som 
ivaretar at foreldre som har behov for det får lavere betaling, evt. fritak og hjelp til at 
deres rettigheter blir ivaretatt.  
 
Mange foreldre opplever å måtte vente lenge på å få en barnehageplass. 
Foreldreutvalget ønsker at alle som trenger en plass i barnehage skal få det 
uavhengig av når på året barnet fyller ett år, og er glad for at det bevilges 400 mill. 
kroner slik at kommunene kan tilby mer fleksible opptak og flere småbarnsplasser. 
 
 

 Med vennlig hilsen 

 

Marie Skinstad-Jansen, leder   Åse-Berit Hoffart, seniorrådgiver 
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