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Høring om forslag til nye midlertidige tilpasninger i lovgivningen om barnehager og 
grunnopplæring som følge av utbruddet av Covid-19 mv.   

  
Foreldreutvalget for barnehager (FUB) takker for muligheten til å avgi høringssvar.  

 
FUB har følgende innspill:  

• FUB støtter at tilpasningen kan vare ut skoleåret 2019 – 2020 om situasjonen 
tilsier det. Dersom det er behov tilpasninger ut over skoleåret 2019-2020 må 
disse bygge på en evaluering av tilpasningene for skoleåret 2019 – 2020, samt 
justeres til det som kan være et noe annerledes behov.    

• FUB støtter at det ikke unntas eller gjøres tilpasninger i reglene om 
brukermedvirkning, barnehageloven kap. 11. Det er i situasjonen med Covid-19 
spesielt viktig å ha et tett og godt samarbeid hjem-barnehage.  

• FUB viser til lovforslaget s. 13 som gjelder barnehagelovens kap. VA, s. 8 i 
lovforslaget “.. Videre foreslår departementet at det i vurderingen av hvordan 
tilpasningen av hjelpen eller opplæringen skal gjennomføres, kan tas hensyn til 
tilgangen på pedagogisk personale og nødvendig utstyr. Det skal også tas hensyn 
til barnets mulighet til å få utbytte av tilbudet og til hva som er forsvarlig ut fra 
barnets helhetlige situasjon.” FUB mener det bør presiseres at vurderingen skal 
gjøres i samarbeid med foreldrene.   

• Den spesielle og alvorlige situasjonen vi nå befinner oss i, vil stille større og mer 
krevende krav til barnehagens ansatte. Barnehagen må planlegge, organisere og 
følge opp på et helt annen måte for å ivareta de helsemessige tiltakene. Dette 
kommer i tillegg til de ordinære arbeidsoppgavene med barna og 
barnegruppene, men også i tillegg til arbeidet med å følge opp barn med 
spesialpedagogisk hjelp og sårbare barn. For at barnehagen skal kunne ivareta 
alle sine oppgaver, må det være mange nok ansatte på jobb. FUB mener at 
dagens grunnbemanning er et minimum for å kunne ivareta denne 
ekstraordinære situasjonen. FUB tenker at det også bør vurderes å redusere 
barnehagenes åpningstid, for å ha flest mulig ansatte samtidig på jobb.  
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