
 

 

FUBs høringssvar 

 Høring av endringer i barnehageloven mv. (norskferdigheter for 
styrer og pedagogisk leder, og barnehagetilbud til barn med 
behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)) 
 
 
Foreldreutvalget for barnehager(FUB) takker med dette for muligheten til å avgi 
høringssvar på forslag til endringer i barnehageloven. 
 
Det er helt avgjørende for foreldrene at barna trives i et trygt og utviklende 
barnehagemiljø. Flere lovendringer på barnehageområdet den siste tiden vil etter 
FUBs mening gi bedre kvalitet på barnehagetilbudet. Spesielt er forslagene til 
endringer av bemanningsnormen og pedagogisk bemanning av stor betydning.   
 

Norskferdigheter 

De siste årene har forskningen bekreftet at gode barnehager har stor betydning 
for barns trivsel og utvikling. Mange nok ansatte og kvaliteten på kompetansen 
hos de ansatte er avgjørende for kvaliteten på barnehagetilbudet.  FUB mener at 
krav til norskferdigheter for styrer og pedagogisk leder er en avgjørende 
kompetanse for å lede barnehagen og det pedagogiske arbeidet.  
 
Det kreves gode språkkunnskaper hos både ledelsen og de ansatte i barnehagen 
for at de minste barna skal få et barnehagetilbud av høy standard med gode 
relasjoner, varm omsorg, trivsel og lek. Lærerrollen som pedagog er mangfoldig 
ved at man er rollemodell, igangsetter, veivviser, tilrettelegger, lekekamerat, 
omsorgsperson og kunnskapsgiver. Mye av læringen i barnehage foregår 
uformelt og innebærer økt fokus på barns medvirkning og barnets egne 
uttrykksformer samt å kunne improvisere i læringsprosessen. De minste barna 
kan nødvendigvis ikke selv sette ord på innholdet og kvaliteten på tilbudet, og har 
behov for pedagoger med en solid kompetanse, både faglig og språklig. 
 
Barnehagen skal være et tilbud til alle barn, og barn med samisk eller annen 
kulturell og språklig bakgrunn og barn med funksjonsnedsettelser skal ha et 
likeverdig og profesjonelt barnehagetilbud.  
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FUB støtter i hovedsak det foreslåtte lovforslaget, men er skeptiske til forslaget 
om dispensasjon. Språk og språkforståelse er en grunnleggende ferdighet for 
alle som har med barnehagen å gjøre: barn, foreldre, ansatte og leder og 
barnehageeier. En søknad om dispensasjon må tas på et kvalitativt grunnlag og 
det er nærliggende å anta at barnehageeier vil la hensyn til drift og effektivitet 
veie tyngre enn hensynet til kvalitet og innhold for øvrige ansatte, foreldre og 
barn. Dersom det skal gis adgang til å søke dispensasjon, må det settes som 
krav at det skal innhentes en uttalelse fra barnehagens samarbeidsutvalg. 
 

ASK 

FUB er glad for at det nå er foreslått en bestemmelse som sikrer at barn med 
ASK får hjemlet sine rettigheter. FUB har ved flere anledninger foreslått dette.  
 
Barn som bruker ASK, skal ha rett til å bruke språket sitt i hverdagen i 
barnehagen. Dette krever at de ansatte må beherske ASK.  Om mulig må den 
enkelte kommunen være i forkant ved å forberede og legge til rette for barnets 
behov for ASK og det vil også være kommunens ansvar å sørge for at 
barnehagelærere og fagarbeidere har kjennskap til ASK. Når et barn har behov 
for ASK må det innebære en forpliktelse for kommunen å sørge for opplæring i 
ASK for alle i barnehagen og rundt barnet som skal kommunisere med barnet. 
 
Inntas rett til ASK i § 19 j må første ledd endres i samsvar med dette ved at 
kommunen pålegges å sørge for opplæring i ASK. FUB støtter for øvrig de 
formuleringene som foreslås. 
 
FUB ønsker lykke til med videre arbeid! 

 

 

Med vennlig hilsen 
 
 

Foreldreutvalget for barnehager 
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