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Forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter  

(Ny regulering av private barnehager).  
 

Formålet med lovendringen er trygd og godt barnehagemiljø, med fokus på det psykososiale. 

Økonomiske og formelle forhold knyttet til barnehagedrift som særlig gjelder private barnehager 

vektlagt i forslaget. Det er åpenbart at økonomiske og formelle forhold knyttet til tildeling av 

tilskudd, definisjoner av ideelle barnehager, barnehagen som eget rettsobjekt mm. er 

rammebetingelser som har betydning for barnehagemiljøet, men det er vanskelig å vurdere hvorvidt 

endringene som foreslås bidrar til høy kvalitet i barnehager. Barnehager i Norge har makspris og 

dilemmaene som skisseres i forslaget til lovendring omfatter ikke foreldrebetalingen, men 

fordelingen mellom barnehageeier og myndigheter. 

 

Organisatoriske forhold i barnehagens drift som omfatter stedlig ledelse og bemanningskrav mm er 

mer direkte knyttet til forhold som har sammenheng med kvalitet i barnehagene, ut fra et 

psykologfaglig perspektiv. Ledelse og kompetanse hos personalet skal bidra til å fremme barn og 

unges utvikling, fysiske og psykiske helse.  

 

Når det gjelder trygt og godt barnehagemiljø, med fokus på det psykososiale, vil Psykologforeningen 

trekke frem tre aspekter:  

 

• Barnehagene skal være tilgjengelige for familier som ønsker å benytte tilbudet. 

Foreldrebetalingen bør ikke være til hinder for å benytte det, og dette er særlig relevant for 

sårbare grupper.  

 

• Barnehagene skal organiseres og bemannes slik at tilbudet blir av høy kvalitet. Kompetanse 

på relasjon og samspill har særlig betydning. Rammebetingelser har betydning for om 

kompetansen kommer barna til gode i det daglige.  

 

• Barnehagene kan anses som en viktig aktør i lokalmiljø og stimulere til nettverksbygging for 

barnefamiliene. Potensialet som møteplass bør nyttiggjøres og kan være et av flere bidrag til 

trygge nabolag. Det har betydning for barnas oppvekst og utvikling.  

 

 

 



Disse tre aspektene er nært forbundet med trygt og godt barnehagemiljø med fokus på det 

psykososiale. Uavhengig av eierform er Psykologforeningen opptatt av kvalitet i barnehagen og 

barnehagen som aktør i sammenheng med forebygging.  

 

 

Med vennlig hilsen 
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