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FUB er glad for at Regjeringen styrker kvaliteten på barnehagetilbudet og tidlig innsats i 

barnehagen. Det er gledelig at bestemmelsen om bemanningsnorn endelig foreslås. En 

nasjonal norm for bemanning for alle landets barnehager er svært etterlengtet og har vært 

FUBs hjertesak i mange år!  De ansatte i barnehagen er den aller viktigste faktoren for 

kvalitet. FUB mener en nasjonal bemanningsnorm vil styrke barnehagene og sikre en 

jevnere kvalitet.  

Minimumsnorm for grunnbemanning 

Mange nok ansatte og kvaliteten på kompetansen hos de ansatte er avgjørende for 

kvaliteten på barnehagetilbudet. Barnehagen skal være et tilbud til alle barn med ulike 

forutsetninger og bakgrunner. Barn med samisk eller annen kulturell og språklig bakgrunn og 

barn med funksjonsnedsettelser skal ha et likeverdig og profesjonelt barnehagetilbud. 

Samtidig er det viktig å understreke at bemanningsnormen som er foreslått, har vært 

hovedpraksis i mange kommuner over flere år. Det er dessuten viktig å påpeke at normen 

må sikre et absolutt minimum av antall ansatte. FUB mener også at bemanningsnormen må 

gjelde på avdelings-/gruppenivå og ikke på barnehagen som helhet. FUB ser ingen grunn til 

at det skal være dispensasjonsadgang for bestemmelsen. FUB er opptatt av at det må være 

god dekning av ansatte i hele barnehagens åpningstid. Eksempelvis erfarer mange foreldre 

at det er behov for flere ansatte ved henting og bringing i barnehagen.  

Utviklingen på barnehageområdet de siste årene tilsier at det fortsatt må være fokus på 

bemanningen i barnehagen:  

 Barnas og barnegruppenes behov: De 10 siste årene har antall barn under tre år økt i 

barnehagene, små barn krever mer voksenoppfølging og tettere voksenkontakt. 



 Barnehagens oppgaver: Sammenslåing av barnehager med felles ledelse og økte 

krav til dokumentasjon mv. har medført flere arbeids- og ansvarsoppgaver både til 

styrer og pedagogisk ledelse,  

 Økt fokus på mattilbud i barnehagen: Få barnehager har egen kjøkkenassistent eller 

kokk, noe som medfører at tilberedelse av mat til barna med påfølgende etterarbeid 

skjer i den tiden de ansatte skal ha sammen med barna 

 Lengre åpningstid: De ansatte er i økende grad alene på vakt både på starten og 

slutten av barnehagedagen, den enkelte barnehages åpningstid varierer og påvirker 

hvor lenge en ansatt blir alene på vakt med barnegruppen, 

 Sikkerhet: Lavere bemanning gir mindre forutsetninger for å ivareta barnas sikkerhet i 

inne- og utelek 

 Generelt mindre tid sammen med barna for pedagoger og øvrige ansatte  

Plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO  

FUB støtter også forslaget om at det skal være et gjensidig samarbeid mellom barnehage, 

skole og SFO om å utarbeide en plan for overgang fra barnehage til skole/SFO. SFO er en 

viktig arena for utvikling av læring og det sosiale fellesskapet og det er derfor helt nødvendig 

at det nå blir krav om et formelt samarbeid.   

FUB minner om at foreldrene må involveres i dette arbeidet på en god måte, både gjennom 

at rådsorganene får gi innspill i det lokale planarbeidet, men også at foreldrene til det enkelte 

barn blir tatt med på råd om en best mulig overgang for eget barn. FUB støtter for øvrig 

formuleringen i rammeplanen for barnehagen om at barnehagen må ha samtykke fra 

foreldrene for å dele opplysninger om enkeltbarn med skolen, og mener denne kan 

framheves i ny lovtekst. FUB mener det er en forutsetning for barns trivsel at dette arbeidet 

er gjensidig og skjer i samarbeid.  

FUB gjentar som i tidligere høringssvar ønsket om en helhetlig gjennomgang av 

barnehageloven med forskrifter. Vi mener det er på høy tid å se hele lovteksten i 

sammenheng. Barnehagen er den viktigste arenaen for tidlig innsats for småbarnas trivsel og 

utvikling. 


