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Kvalitet i barnehagen 
Innledning 

Barna er det viktigste vi har. Foreldrene er barnas viktigste ressurs og den viktigste 

samarbeidspartneren for barnehagen. Foreldrenes innflytelse i barnehagen er 

forankret i § 1. Formål i Lov om Barnehager: 

 

”Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for 

omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.” 

 

Barnehagen har blitt en viktig arena for danning og en stadig mer betydningsfull 

institusjon i samfunnet. Alle barn har tilbud om en plass i barnehagen. Barna 

begynner i barnehagen tidligere enn før, og mange av barnehagene som bygges er 

betydelig større.   

 

FUB ønsker å styrke barnehagens samarbeid med foreldrene, og mener at 

samarbeidet med foreldrene er viktig for kvaliteten i barnehagen. FUB vil løfte fram 

verdier som foreldrene er opptatt av (BFD 2005: Klar, Ferdig, Gå! Tyngre satsing på 

de små) som trygghet, omsorg, vennskap, glede og uteliv. For foreldrene er det også 

viktig å ha god kontakt med personalet og andre foreldre. 

 

FUB er opptatt av at barn får lov til å være barn og at barndom har en uttalt 

egenverdi. Barn må møtes med respekt som likeverdige mennesker. Barnehagen har 



2 
 

Foreldreutvalget for barnehager: Kvalitet i barnehagen 

en egenfunksjon og ivaretar sentrale verdier. Det må hegnes om barnas muligheter til 

lek. Lek har en verdi i seg selv og er betydningsfullt både som uttrykksform og arena 

for uformell læring.   

 

FUB mener at vi må bevare den nordiske barnehagemodellen som har fokus på 

barnets opplevelser og erfaringer med livet. FUB er imot at det skal fastsettes 

læringsmål for det enkelte barn i barnehagen, og mener at barnehagens målrettede 

arbeid må fortsette. Barnehagens status i samfunnet må styrkes, og det må satses 

på kvalitet. For å oppnå god kvalitet må barnehageloven styrkes på sentrale 

områder.  

 

FUB mener mange faktorer må være tilstede for å oppnå god kvalitet i barnehagen 

og punktene som følger er noe av det vi er mest opptatt av: 

Godt samarbeid med foreldrene 
Tilsyn av barnehagene 
God ledelse og et stabilt og kompetent personale 
Innføre bemanningsnorm for barnehagen: Antall barn pr voksen 
Rett til barnehageplass  
Planer for innhold med tydelig progresjon og evaluering  
Etiske retningslinjer 
Styrke foreldrenes rolle i barnehageloven 
Krav til fysisk og psykososialt miljø 
 

 

Godt samarbeid med foreldrene 

FUB mener at foreldresamarbeid og kvaliteten på tilbudet i barnehagen henger nøye 

sammen; de barnehagene som har et godt samarbeid med foreldrene, får også god 

tilbakemelding når det gjelder kvaliteten.  Barnehager som legger stor vekt på 

foreldresamarbeidet uttaler at hovedgrunnen til å samarbeide tett med foreldrene er 

barnas trivsel. Barns opplevelse av trygghet og tillit er forutsetning for en sunn og 

positiv utvikling. Det er videre en forutsetning at barnehagen har et godt samarbeid 

med foreldrene når det er behov for å sette inn tiltak som skal hjelpe barna. 

 



3 
 

Foreldreutvalget for barnehager: Kvalitet i barnehagen 

Tilsyn av barnehagene 

Rapporten fra PwC, 2010 ”Tilsyn til besvær” har undersøkt kommunenes tilsyn med 

barnehagene. Her konkluderes med at tilsynspraksisen i kommunene varierer. 

Kommunenes dobbeltrolle som barnehageeier og barnehagemyndighet vurderes 

som spesielt problematisk ikke bare i utførelsen av tilsynet, men særlig som en 

premiss for kommunenes tilsynsoppgave. Dobbeltrollen fører til at det stilles 

spørsmål om rettsikkerhet og legitimitet.  

FUB mener at rapporten må følges opp i lovverket og at departementets veileder om 

tilsyn må inneholde mer konkrete anbefalinger til innholdet i og oppfølgingen av 

tilsynet. Det er også spesielt viktig at kommunenes planer for tilsynet forankres i 

kommuneledelsen. Videre mener vi at kommunen må gis sanksjonsmuligheter for 

eksempel i form av reduserte tilskudd når pålegg ikke rettes opp. Her må det være en 

likebehandling av private og kommunale barnehager. Det må også sikres at 

foreldrene gjennom de lovfestede organer foreldreråd og samarbeidsutvalg sikres 

deltakelse i planlegging, gjennomføring og oppfølgingen av tilsynet.  

FUB mener også at barnehagefaglig utdanning for administrasjonen i kommunen må 

sikres i barnehageloven. Dette viser seg å være av betydning både for kvaliteten i og 

tilsynet av barnehagene. 

 

God ledelse og et stabilt og kompetent personale 

God ledelse er alfa og omega for en barnehage av god kvalitet. Styreren har det 

øverste pedagogiske ansvaret for tilbudet til barna og utøver det administrative, 

organisatoriske og økonomiske arbeidet. Planarbeid og samarbeid med personalet 

og foreldrene er sentrale oppgaver. Departementet gir tilbud om etterutdanning for 

styrere og utdanningen har mange flere søkere enn det er plass til (Prop.1 S 2011- 

2012). FUB mener at det må opprettes flere plasser for styrere i denne utdanningen. 

 

Foreldreutvalget for barnehager mener at et kvalifisert og stabilt personalet er en 

nøkkelfaktor for barnets trivsel og utvikling i barnehagen (St. meld. nr. 41) Med et 

kvalifisert personale mener vi at personalet har den kompetansen som er nødvendig 

for å utføre arbeidet i barnehagen til det beste for barn og foreldre. FUB mener at det 

må lovfestes at 50 % av de ansatte må ha førskolelærerutdanning eller tilsvarende. 
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Det må i alle kommuner utarbeides en langsiktig plan for å rekruttere og beholde 

personalet. Dette innebærer at det må gis tilbud om etter- og videreutdanning til alle i 

personalgruppen, både assistenter og førskolelærere. Assistenter bør få tilbud om 

fagutdanning eller førskolelærerutdanning. Undersøkelser viser at de barnehagene 

som har utdannede pedagoger også tiltrekker seg flere pedagoger (NOU 2009:10 

Fordelingsutvalget). Etterutdanning og kompetansehevingstiltak øker også 

motivasjonen til de som arbeider i barnehagen (St. meld. nr. 41).  

 

Det må være et mål at personalsammensetningen gjenspeiler samfunnet. Det er 

derfor viktig å styrke arbeidet med satsningen på menn og likestillingsarbeidet, og at 

det rekrutteres personale med flerkulturell bakgrunn til barnehagen. 

 

Innføre bemanningsnorm for barnehagen: Antall barn pr voksen 

Antall barn pr voksen i barnehagen er økende (Prop.1 S 2011 - 2012). Det er behov 

for at det fastsettes et minimumskrav til bemanning i barnehagen. 

Bemanningsnormen i barnehagen pr. i dag er èn pedagogisk leder pr 14 – 18 barn 

når barna er over tre år og 7 – 9 barn når barna er under tre år. Forøvrig må 

bemanningen være tilstrekkelig for å gi et tilfredsstillende pedagogisk tilbud (Lov om 

barnehager § 18).  

FUB mener at det må lovfestes et minimumskrav til den totale bemanning med tre 

personale pr 14 – 18 barn når barna er over tre år, og 7 – 9 barn når barna er under 

tre år.  

 

 

Rett til barnehageplass 

FUB mener at rett til barnehageplass fra ett år for alle barn må lovfestes. Retten til 

barnehageplass må gjelde uavhengig av når på året barnet er født.  

FUB er opptatt av at retten til barnehageplass innebærer at alle foreldre skal ha et 

tilbud som er overens med behovet. En hel barnehageplass (mer enn 41 timer pr 

uke) kan ha store variasjoner i tilgjengelighet for foreldrene fordi barnehagene har 

ulike lokale ordninger. Retten til barnehageplass oppfylles bare delvis for mange 

foreldre grunnet ulike regler for åpningstid, planleggingsdager og ferie i den enkelte 
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barnehage eller kommune. Foreldrene har behov for likere vilkår for hva en 

barnehageplass innebærer, og FUB mener at det er behov for et regelverk som gir 

tydeligere retningslinjer for hva en barnehageplass skal være. FUB mener imidlertid 

at det må være rom for variasjoner og ulike barnehager, men at hvilket tilbud 

barnehagen gir og hvilke vilkår som gjelder, må komme tydelig fram før foreldrene 

velger å takke ja til plassen. 

 
Planer for innhold med tydelig progresjon og evaluering  

I Rammeplanen er det bestemmelser om at det skal utarbeides årsplan med 

beskrivelser om hvordan barnehagen skal arbeide med innholdet. Det er av stor 

betydning for foreldrene at denne informasjonen gis gjennom godt gjennomarbeidede 

planer med tydelige mål og progresjon for barna. Et godt planverk gjør det mulig for 

foreldrene å være godt informert, å følge opp og evaluere. Barnehagen må legge til 

rette for at foreldrenes medvirkning både når det gjelder innholdet og i 

evalueringsprosesser.  

 
 
Etiske retningslinjer 

Etiske retningslinjer bør diskuteres av foreldre og barnehagen. Hvordan forholder vi 

oss til hverandre? Hvordan respekteres personlige grenser og ulike kulturer? 

Hvordan omtaler vi hverandre? Hvordan forholder vi oss til face-book og andre 

nettmedier? Hvilke temaer hører hjemme i ulike settinger og fora? Hva som 

diskuteres i barnehagen av etiske spørsmål vil avhenge av hvilke spørsmål som er 

aktuelle i den enkelte barnehage. Den enkelte barnehage må utarbeide tydelige 

etiske retningslinjer som følges opp. Den praksisen barnehagen har må speile 

retningslinjer som personalet og foreldrene er blitt enige om i fellesskap.  

 

Styrke foreldrenes rolle i barnehageloven 

Barnehageloven regulerer barnehagen og skal først og fremst sikre barna et godt 

barnehagetilbud. Foreldrene er helt sentrale i dette arbeidet og foreldrenes rolle må 
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styrkes. FUB mener at barnehageloven kan stille tydeligere krav til hva samarbeidet 

mellom foreldrene og barnehagen skal innebære. FUB foreslår å: 

- Lovfeste kommunale/lokale foreldreutvalg 

- Lovfeste minimum to foreldresamtaler pr år med krav til innhold 

- Lovfeste regelmessige brukerundersøkelse 

- Styrke foreldrenes rett når det gjelder rammeplanens fagområde ”tekst og 

kommunikasjon” ved å konkretisere foreldrenes rett til medvirkning når barna 

snakker et annet språk enn norsk 

- Styrke foreldrenes medvirkning ved at forskriftene til barnehageloven: 

- Beskriver hvordan foreldrene kan medvirke i utarbeidelsen av barnehagens 

årsplan 

- Beskriver hvordan foreldrene kan medvirke i å planlegge og å evaluere 

organiseringen / innholdet i barnehagen 

- Beskriver hva samarbeidet mellom foreldrene og barnehagen innebærer 

og elementer i/ kjennetegn på samarbeidet 

- Gir retningslinjer for klagebehandling i alle barnehager (HMS) 

 

FUB  mener at bestemmelsene som gjelder barn med behov for spesialpedagogisk 

hjelp må flg. hjemles i barnehageloven. Dette gjelder: 

- Rett til spesialpedagogisk hjelp  

- Pedagogpsykologisk rådgivningstjeneste (PPT)  

- Rett til Individuell Opplæringsplan (IOP)  

- Plikt til at PPT utarbeider en sakkyndig rapport  

- Plikt til at PPT innhenter relevant informasjon fra kompetansesenter på den 

aktuelle diagnosen/ sykdommen 

- Plikt til tverrfaglig samarbeid i kommunen om barn når det er behov for dette 

 

Krav til fysisk og psykososialt miljø 

Det er ikke fastsatte krav til barnehagens fysiske utforming utover HMS-forskriften for 

barnehager og skoler. Barnehagelokaler varierer svært i kvalitet og utforming. Det 

kan være fra grendehus og gamle og trange lokaler til godt egnede barnehagebygg 

og store basebarnehager. Lokalene bør ha minstestandarder i henhold til utstyr 

knyttet til innholdet i Rammeplanen.  
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FUB er opptatt av å sikre barnas miljø. Vi mener det i barnehageloven bør lovfestes 

en rett til et trygt og sikkert barnehagemiljø.  Vi foreslår tilsvarende oppbygging og 

innhold som Opplæringsloven 9a: 

- Generelle krav 

- Det fysiske miljøet. Bygg og materialer må være tilpasset barnehagens formål 

og innhold. 

- Det psykososiale miljøet.  Barn skal oppleve trygghet og sosial tilhørighet. De 

voksne har ansvar ved krenkende ord eller handlinger, mobbing, 

diskriminering, vold og rasisme. Når barn og foreldre ber om tiltak, skal dette 

behandles. 

- Systematisk arbeid for å fremme helse, miljø og sikkerhet.  

- Barns medvirkning 

- Tilsyn og sanksjonsmuligheter 

 

Avslutning 

FUB mener at kvalitet og innhold i barnehagen må settes i sentrum. Barna er den 

viktigste ressursen samfunnet har.  

 

Kvaliteten i barnehagen hele tiden er i utvikling og endring slik som samfunnet for 

øvrig. Dette dokumentet vil oppdateres i tråd med det som FUB til en hver tid mener 

er god kvalitet i barnehagen. 

 

Oslo, 2011 

Foreldreutvalget for barnehager 
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