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Høringsmøte -Meld. St. 19 (2015–2016) Tid for lek og læring 
— Bedre innhold i barnehagen  
 
Fellesorganisasjonen (FO) er fagforeningen og profesjonsforbundet for over 27.000 barnevernspedagoger, 

sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. 

 
Meldingen peker på ulike utfordringer barnehagen står overfor. FO ønsker (i 
den forbindelse) å knytte noen kommentarer til to av dem 

- At barn med behov for særlig støtte og tilrettelegging ikke får et tilpasset 
tilbud i tide  

- At ikke alle barn opplever en god overgang og sammenheng mellom 
barnehage og skole. 

 
 
I følge meldingen skal barnehagen være et til bud til alle barn og et først steg i 
utdanningsløpet. Flertallet av barn i Norge i alderen ett til fem år - tilbringer en 
stor del av hverdagen i barnehagen. Barnehagen er dermed en viktig arena for 
barns utvikling. I følge meldingen er gode barnehager avhengig av ansattes 
kompetanse og motivasjon.  
 
For at barn skal trives, lære og utvikle seg må de ha det bra på alle måter. 
Barnehagen er et unikt sted hvor man kan fange opp barn som av ulike grunner 
strever. Derfor må barnehagen ha kompetanse på å avdekke og iverksette tiltak 
overfor barn som trenger det. Vi vet at noen barn lever i svært krevende 
omsorgssituasjoner. Det kan være i familier som strever økonomisk - med de 
konsekvenser det fører med seg. Det kan være barn med særskilte behov - og 
barn i familier hvor det foregår omsorgssvikt.  Slike forhold må fanges opp og 
nødvendige tiltak iverksettes så tidlig som mulig. 
  
Ansatte i barnehagen er i en særstilling når det gjelder å kunne observere og få 
informasjon om omsorg, helsetilstand og livssituasjonen til barn under 
skolepliktig alder. Det er derfor viktig at ansatte i barnehagen har god 
kompetanse på å identifisere tegn på omsorgssvikt og god kontakt med øvrige 
helse- og velferdstjenester som barnevern, helsestasjon osv.  



 
2 

 
 

 
 

 
 

 
 
I stortingsmeldingen skisseres det opp mange tiltak for å styrke kvaliteten på 
barnehagen - ikke minst handler det om kompetanse hos ansatte. FO støtter 
dette. Vi mener også at hovedstammen av ansatte barnehager må være 
barnehagelærere.  Samtidig mener vi at andre utdanningsgrupper kan være et 
viktig supplement og bidra til å gjøre barnehagen bedre og mer rustet til å fange 
opp og iverksette tiltak   
 
Meldingen er opptatt av at ansatte i barnehagen skal bli flinkere til å identifisere 
ulike tegn på omsorgssvikt eller andre utfordringer barnet sliter med. Det er bra, 
men samtidig mener FO at fagfolk som allerede har denne kompetansen - 
burde ansettes i barnehager. Dette gjelder i barnevernspedagoger, sosionomer 
og vernepleiere. Barnevernspedagoger har en særskilt kompetanse om utsatte 
barn og omsorgsbetingelser, med tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk 
kvalifiserer også barnevernspedagog til stilling som pedagogisk leder eller 
styrer. Vernepleiere har kompetanse om barn med særlig behov.  
 
FO har gjennom mange år arbeidet for en nasjonal og systematisk satsning på 
våre profesjoner i både barnehage og skole. Vi mener at en tverrfaglig 
barnehage er et viktig virkemiddel for at alle barn skal få det best mulige 
tilbudet. Kompetansebidragene FOs profesjoner hver for seg representerer - er 
et viktig supplement til barnehagelærerens kompetanse. De kan bidra til å sikre 
at barn som av ulike årsaker er sårbare og utsatte blir identifisert og får den 
hjelpen de har krav på. 
 
Godt forebyggende arbeid starter tidlig og barnehagen må inkluderes i arbeidet 
med å etablere gode læringsmiljø.  Det er med på å lette overgangen fra 
barnehage til skole og bidrar til å redusere frafall senere i skoleløpet.  FO synes 
meldingen på dette område, i for liten grad er opptatt av å se muligheten 
barnehagen har som forebyggende instans. 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
 
Mimmi Kvisvik Inger Karseth 
Forbundsleder Rådgiver 

 
 

 
 
 
 
         

 
 


