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         Oslo, 24.10. 2016 

NOTAT 

Høringsinnspill, Statsbudsjettet 2017 
Prop. 1 S (2016 – 2017) 
 

Til: Stortingets familie- og kulturkomité  

Fra: Foreldreutvalget for barnehager 

FUB er fornøyd med at det satses på kvalitet i 
barnehagen  
 
De aller første barneårene er de mest betydningsfulle i livet, og barnehagen er 
den viktigste arenaen for tidlig innsats. Når regjeringen varsler et strammere 
budsjett, er FUB opptatt av hvilke konsekvenser dette kan få for 
barnehagesektoren. FUB er glad for at innsatsen mot mobbing nesten dobles 
og at arbeidet med å innføre en bemanningsnorm i barnehagen fortsetter. 

Satser på kvalitet 
FUB ønsker gode barnehager for alle barn, og er glad for at regjeringen nå vil sikre 
en jevnere kvalitet i alle barnehager ved å sette av 385 mill kroner og blant annet 
viderefører kompetanse- og kvalitetsarbeidet. Det er helt nødvendig å fortsette 
styrkingen av dette arbeidet. 
FUB er opptatt av at pengene brukes nærmest barna, og forventer at det også vil bli 
satt av midler som kan dekke utgifter til vikar ved fravær av ansatte som tas ut for 
kurs og videreutdanning. Gode barnehager for alle barn er en av FUBs tre 
hjertesaker og satsing på kompetanse er helt nødvendig 
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Mobbing 
Mobbing er en av FUBs hjertesaker, og ett av de temaene FUB får flest henvendelser 
om fra både foreldre og ansatte i barnehagene. FUB er svært opptatt av at arbeidet 
med å inkludere barn i fellesskapet og å motvirke mobbing, må starte så tidlig som 
mulig.  

Derfor er FUB svært glad for at regjeringen bortimot dobler innsatsen med mobbing, 
og at regjeringen med dette anerkjenner små barns grunnleggende behov for et trygt 
og inkluderende leke-, omsorgs- og læringsmiljø. Alle barn må få oppleve å høre til 
og å være en betydningsfull person for fellesskapet. Det er viktig å sette inn tiltak 
som øker de ansattes kompetanse og muligheter for faglig støtte som igjen kan sikre 
en bedre ivaretakelse og situasjonshåndtering overfor barn og foreldre. 
 
FUB savner en økt innsats i arbeidet med god tilvenning i barnehagen og 
bestemmelse om gruppestørrelse og barns rett til å tilhøre en gruppe. Dette er viktige 
faktorer for barns leke-, omsorgs- og læringsmiljø. 

 
Bemanning 
FUB er fornøyd med at forslaget om bemanningsnorm kommer på høring. Samtidig 
mener FUB at det haster med å få en nasjonal bemanningsnorm og en økt 
pedagognorm på plass. En nasjonal bemanningsnorm og flere barnehagelærere i 
barnehagene, er en viktig forutsetning for å utjevne forskjellene på 
grunnbemanningen og øke kvaliteten i barnehagene. Øieutvalget presenterte 
allerede i 2012 kostnadene knyttet til dette. FUB foreslår at det nå lages en plan for 
at 50 prosent barnehagelærere kan innføres parallelt med bemanningsnormen og 
senest i 2020.  

FUB vil følge nøye med for å sikre at det sikres god bemanning i barnehagene også 
ved lang åpningstid og fravær i forbindelse med sykdom og kompetansehevingstiltak 
for de ansatte.  
 
FUB mener at det også må komme en presisering som sikrer at toåringer som fyller 
tre år i vårhalvåret kan regnes som treåring ut året, mens en toåring som fyller tre år i 
høsthalvåret bare skal regnes som treåring i høsthalvåret.  

 

 

 

 


