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Kvittering på innsendt høringssvar på Høring av
sluttrapport fra rammeplangruppa for
barnehagelærerutdanningen

FUB sitt høringssvar på sluttrapporten for barnehagelærerutdanningen
med forslag til revidert rammeplan for norsk og samisk
barnehagelærerutdanning

FUB takker for muligheten til å komme med innspill på sluttrapporten for
barnehagelærerutdanningen med forslag til revidert rammeplan for norsk
og samisk barnehagelærerutdanning

Foreldreutvalget for barnehager er et nasjonalt utvalgt som oppnevnes av
KD. Utvalget består av foreldre som har barn i barnehage og de er bosatt
rundt i hele landet. Foreldrene er opptatt av god kvalitet på
barnehagetilbudet til alle barn uansett hvor i landet barnet bor og om de går
i privat eller kommunal barnehage. En av hjertesakene til FUB er bemanning i
barnehagen og en ting de ønsker å trekke inn her er kompetanse til de
ansatte.

Kvaliteten på de ansattes utdanning er viktig for å heve kompetansen i
barnehagene. Noe av den kompetansen foreldrene er opptatt av at
pedagogene i barnehagen har er:

· God kompetanse på lek

· Foreldresamarbeid (mangfold, individ og gruppenivå, veiledning, hvordan
ser lovverket ut i praksis)

· Hvordan trygge barn/ foreldre i overganger

· God kompetanse på trygt og godt barnehagemiljø

FUB mener det er viktig at studentene får prøvd ut sine teoretiske



kunnskaper i praksis. De må få øve seg og få veiledning i praksis, slik at de får
god erfaring og kan møte alle krav som stilles til en pedagog ute i
barnehagene.

Nå som det er full barnehage dekning har mangfoldet i barnehagene blitt
større. Det betyr også at mangfoldet av foreldre har økt. Dette stiller nye
krav til pedagogene og personalet i barnehagen. FUB håper de nye kravene
til foreldresamarbeid vil vise seg i rammeplan for
barnehagelærerutdanningen. Vi vet av forskning at foreldresamarbeidet har
stor betydning for barns trivsel og læring for barnet i barnehagen og da er
det viktig at alle foreldre får mulighet til å samarbeide og medvirke i
barnehagen uansett hvilken sosioøkonomisk bakgrunn familie man kommer
fra.

For å møte de nye kravene i barnehagene mener vi at det bør komme noen
endringer knyttet til selve barnehagelærerutdanningen; bedre finansiering
og flere faglærere med erfaring fra barnehage.

Det er viktig at alle studenter på alle studiesteder får god kompetanse på
foreldresamarbeid og praktisk øvelse i det å møte, anerkjenne og
samarbeide med et mangfold av foreldre. Da må rammeplan for
barnehagelærerutdanningen synligjøre dette tema på en god måte.

FUB har 6 hovedpunkter til innspill til barnehagelærerutdanningen.

Dette mener FUB generelt om barnehagelærerutdanningen:

· Foreldresamarbeid må bli en rød tråd gjennom hele lærerutdanningen og
stort fokus på at studentene må få erfaring i praksis.

· Studentens praksis er for kort

· Foreldresamarbeid må være et tema det må kunne tas fordypning i.

· FUB støtter studiepoeng festet krav til veiledning i utdanningen

· FUB støtter integrert master i barnehagelærerutdanningen

· Studentene må ha god erfaring fra praksis på foreldresamarbeid for å
kunne møte det mangfoldet av foreldre ute i barnehagene

Alle svar må gjennom en manuell godkjenning før de blir synlige på
www.regjeringen.no.


