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Høringsnotat 
 

Til: Stortingets Familie- og kulturkomitè  

Fra: Foreldreutvalg for barnehager (FUB) 

Vedr: Meld. St. 19 (2015–2016)  

Tid for lek og læring — Bedre innhold i barnehagen  

Dato 28.04. 2016 
 

 

FUB gir med dette sine innspill til Meld. St. 19 (2015–2016)  

Tid for lek og læring — Bedre innhold i barnehagen  
 

FUB er glade for at den nye stortingsmeldingen for den framtidige barnehagesatsing 
nå foreligger, og takker for muligheten til å avgi sin høring til meldingens innhold. 
 
FUB er meget fornøyd med forutsetningen for meldingen, nemlig at regjeringen 
vektlegger betydningen for personalets kompetanse for kvaliteten på 
barnehagetilbudet, og at kvaliteten på relasjonene og samhandlingene mellom 
voksne og barn er særlig viktig for barns trivsel, utvikling og læring. FUB er glad for at 
meldingen legger opp til å ruste opp de ansatte i forhold til arbeidet som skal gjøres i 
barnehagene. 
 
FUB er også godt tilfreds med at foreldrenes rett til medvirkning blir understreket. 

Styrket innsats for et godt omsorgs- og læringsmiljø  
FUB er glad for at regjeringen tar til orde for at arbeidet med et godt omsorgs- og 
læringsmiljø inkluderer forebygging, avdekking og håndtering av mobbing.  
Men, kommer det en egen lovhjemmel om et trygt omsorgs- og læringsmiljø jf 
opplæringsloven § 9a?  
 



2 
 

Barnehagen skal legge et godt grunnlag for barns språklige utvikling  
Dette er en meget bra satsning, og er helt grunnleggende for alle utviklingsområder 
hos barnet. FUB er dessuten meget fornøyd med at relasjonsarbeidet vektlegges 
også i forhold til utvikling av språk og kommunikasjon, fordi det er gjennom nær og 
trygg relasjon med kompetente voksne barn lærer best. FUB er også glad for 
regjeringens spesielle oppmerksomhet på barn med annet språk enn norsk.  

God overgang og sammenheng mellom barnehage og skole  
Et viktig tema og en av FUBs tre hjertesaker. Enig i at samarbeid mellom barnehage 
- foreldre – skole må vektlegges i mye større grad for å få en god overgang.  
FUB er spesielt opptatt av at barns sosiale kompetanse og evne til selvregulering er 
god før skolestart.  
 

Det samiske barnehagetilbudet  
FUB enig i at det må legges bedre til rette for god språkstimulering i barnehagen for 
samiske barn – halter flere steder i landet. 
 
 

FUB er skeptisk til regjeringens forslag om presiseringer i regelverket om 
barnehagens dokumentasjons- og vurderingsarbeid og viser til vårt 
høringsnotat datert 16.2. 2016, ”FUBs Høringssvar til Prop. 33 L (2015-2016)”. 

http://www.fubhg.no/prop-33-l-20152016-endringer-i-barnehageloven-tilsyn-m-m-.376544.no.html 

Vurdering av barnehagens arbeid 
FUB ønsker en nærmere presisering av regjeringens vektlegging om dokumentasjon 
av enkeltbarn. FUB er ikke i mot vurdering, men mener at det er barnehagens arbeid 
som skal vurderes og ikke enkeltbarnets prestasjoner. Dette forutsetter dyktige 
fagfolk og pedagoger som vet hva barna trenger. Barnehagens plikt til å vurdere er 
allerede godt nok ivaretatt i nåværende rammeplan. En økt satsing på innholdet i 
barnehagen slik meldingen varsler, forutsetter et bredt kompetanseløft i barnehagen. 
Mange pedagoger har jobbet i barnehagen i 20-30 år uten å ha fått mulighet for etter- 
og videreutdannelse. Vurderingsarbeid er et av flere tema som vil kreve økt 
kompetanse. FUB er bekymret for en fokusering på utbyttebeskrivelser som raskt kan 
bli et arbeid hvor barn måles om de er gode nok eller ikke, settes ”karakter” på og at 
barnets styrker og utviklingspotensialet blir skjøvet til side.  

Språk  
FUB synes regjeringens satsing på språkarbeid i meldingen er svært viktig og at det 
er gledelig at barnehagens arbeid med språk støttes. FUB er også enig i at barns 
språkferdigheter må kartlegges dersom behov for det. FUB stiller seg skeptisk til 
regjeringens tiltak til at ny rammeplan skal tydeliggjøre det språklige og sosiale 
utbytte barn skal ha med seg etter endt barnehagetid. For FUB ligner dette på 

http://www.fubhg.no/prop-33-l-20152016-endringer-i-barnehageloven-tilsyn-m-m-.376544.no.html�
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systematisk målarbeid for enkeltbarn, hvor arbeidet raskt vil komme til å handle om 
måling av enkeltbarns prestasjoner. Dette er FUB sterkt i mot. FUB stiller seg også 
skeptisk til regjeringens tiltak om å utarbeide en veiledende norm for det språklige 
grunnlaget barn bør ha med seg fra barnehagen. FUB er positive til faglige veiledere, 
men ikke til en nasjonalfastsatt norm. For å sikre Regjeringens målsetting om at alle 
barn skal få god stimulering i norsk i barnehagen, mener FUB at barnehages 
språkmiljø må rustes opp. Det må være god tilgang på materiell og bøker og de 
ansatte må ha tid til språkaktiviteter slik at barna gis mulighet til ”å bade i språk”. I 
likhet med øvrige tiltak i meldingen er prinsippet om ”mange nok og gode nok 
ansatte” en viktig forutsetning for å oppnå den gode barnehagen. 
 

 Overgang barnehage-skole 
”Regjeringen mener at de eldste barna i barnehagen skal møte et innhold som 
forbereder dem for skolen.” I Norge ble det for snart 20 år siden innført skolestart for 
6 åringene. FUB er sterkt i mot at denne grensen skyves ytterligere nedover. I dag er 
leken for seksåringene i skolen nesten fraværende utenom friminuttene. En god 
overgang fra barnehage til skole betyr etter FUBs mening ikke at barnehagen skal 
likne mer på skolen. Det må i stedet stilles krav til at det er gode overganger og en 
god sammenheng mellom barnehagen og skolen. Dette betyr bl.a. at det må være 
samsvar mellom kompetanseløftet og barnehagens arbeid med 5-åringene i henhold 
til rammeplanen, noe som ikke betyr at det siste året i barnehagen skal være 
førskole. 

Leken er det viktigste 
I barnehagen er det leken som skal dominere barnas hverdag og aktiviteter. Den 
uformelle læringen skal ha en fremtredende plass og det er leken som skal prege 
barns læring. Lekens vesen som spontan, frivillig, lystbetont og på barnas premisser, 
er en forutsetning for trivsel og utvikling. Forskning viser at det er sammenheng 
mellom lek og utvikling av godt språk i barnehagen. Barnehagen må beholde den 
sosialpedagogiske tradisjonen som preger de nordiske barnehagene. Meldingen må 
ikke antyde en dreining vekk fra, men hegne om denne tradisjonen som er et solid 
fundament for barnehagen slik vi kjenner den og ønsker at den skal være. 

Tilvenning 
FUB savner at meldingen vektlegger overgangen fra hjemmet til barnehagen. FUB 
tror at mange barn og foreldre opplever denne overgangen som den kan hende aller 
største overgangen i barnets liv. FUB har utarbeidet et prinsippnotat om tilvenningen 
mellom barnehage og hjem der vi vektlegger at det nære samarbeid mellom foreldre 
og personalet som er helt nødvendig når barnet skal begynne i barnehagen. I det 
første møtet med barnehagen legges grunnlaget for barnets trivsel og utvikling. 
Foreldrene og barnehagepersonalet gir sammen barnet den beste starten i 
barnehagen. Tilvenning må skje på barnets premisser og i tett dialog mellom 
foreldrene og barnehagepersonalet.  FUB ønsker at det i forbindelse med denne 
meldingen sies noe om gode rutiner for tilvenning i barnehagen som en videreføring 
av Stortingsmeldingen Framtidens barnehage, (2012 – 2013) der et av regjeringens 
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mål var å vurdere hvordan barnehagen kunne støttes i å legge til rette for gode 
tilvenningsrutiner 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Foreldreutvalget for barnehager 
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