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Høringsinnspill fra verneombud og tillitsvalgte i Vidarheim 
barnehage til Årsbudsjett 2023 for Øyer kommune  

I årsbudsjettet for 2023 fremmer kommunedirektøren forslag om reduksjon på overtid på 120 000,- 
for Vidarheim barnehage. Dette bekymrer oss, da overtiden i hovedsak er brukt til personalmøter på 
kveldstid, som er den eneste muligheten barnehagen har til å drive utviklingsarbeid for hele det 
pedagogiske personalet. I barnehagen har vi ikke rom for pedagogisk utviklingsarbeid på dagtid, slik 
det for eksempel er mulighet for innenfor grunnskole.  

I «Barnehager mot 2030-strategi for barnehagekvalitet» (KD, 2021, s. 13-14) står det: «Det er godt 
dokumentert at kvaliteten på barnehagetilbudet avhenger av kompetansen til de ansatte, og av 
måten det faglige arbeidet ledes på. Gode barnehager er profesjonelle læringsfellesskap, preget av 
kontinuerlig kompetanseutvikling, og gode vilkår for både utvikling og endringsarbeid og refleksjons- 
og læringsprosesser. Det er barnehageeiers ansvar å sørge for at personalet har riktig og nødvendig 
kompetanse. Barnehagestyrer må sørge for at de ansattes kompetanse tas i bruk, og for at 
kvalitetsutviklingen er målrettet mot barnehagens kjerneoppgaver.» I Rammeplanen for barnehagen 
omtales barnehagene som en lærende organisasjon, og den fremmer viktigheten av at hele 
personalet skal reflektere rundt faglige og etiske problemstillinger.  

Vi frykter at vi ved å redusere bruk av overtid, og dermed personalmøter, at vi ikke klarer å være et 
godt profesjonelt læringsfellesskap som sammen kan utvikle oss videre til å bli en barnehage av god 
kvalitet, med et samlet personale med høy pedagogisk kompetanse. I tillegg til reduksjon av 
personalmøter, vil det gå utover foreldremøter, SU-møter og andre anledninger vi har til å 
opprettholde et godt foreldresamarbeid.  

I tillegg er det fremmet et forslag om å redusere 80 % støttepedagog for minoritetsspråklige barn. I 
år fordeles ressursen på fire av kommunens barnehager, der hun er 20 % i hver barnehage. 
Støttepedagogens jobb består i hovedsak i å følge opp enkeltbarn, kartlegge språket til de barna som 
har behov for ekstra støtte, og veilede personalet slik at vi kan legge til rette for en så god 
språkopplæring som mulig. De minoritetsspråklige barna kan ha større utfordringer med å bli 
inkludert i fellesskapet, samt ha en god nok språkutvikling, og har behov for en tettere oppfølging 
enn de andre barna. Ved at vi mister støttepedagogen vil barna miste muligheten til språkgrupper 
med andre minoritetsspråklige barn, samt miste den muligheten til begrepslæring som 
støttepedagogen bidrar med. Dette kan få sikt føre til et større behov for støtte fra PPT og logoped. 
Den enkelte barnehage mister muligheten til erfaringsutveksling med støttepedagogen, deling av 
kunnskap om barna før foreldresamtaler og ikke minst den ekstra støtten i egen språkutvikling de 
minoritetsspråklige barna får pr. d.d. Ved å fjerne støttepedagogen vil vi også redusere muligheten 
for tidlig innsats for de minoritetsspråklige barna, utover det barnehagene kan ta hånd om selv.  

 

Mvh. Øyvind Abrahamsen, verneombud, Eldbjørg Strandheim, tillitsvalgt Fagforbundet og Ida Diesen 
Øvre, tillitsvalgt Utdanningsforbundet 

 


