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Trondheim har vært best i klassen når det gjelder barnehagedekning , men nå sprekker
ballongen. Like viktig som at alle skal få barnehageplass er kvaliteten på tilbudet. Nå
varsles nedskjæringer som vil føre til en kvalitetskrise. Primærbrukeren av barnehagen er
barna, og barnehagen er en pedagogisk virksomhet til beste for barna. Rådmannens forslag
til økonomiplan for 2009 – 2011 vil innebære en alvorlig svekkelse av kvaliteten i
Trondheimsbarnehagene. Barnehagesektorens rammer foreslås redusert med 10 millioner
kroner i 2009 og ytterligere 23 millioner i 2010. En slik reduksjon i driftsrammene kan
ikke gjennomføres uten bemanningsreduksjoner. I dag har man en bemanning i
Trondheimsbarnehagene på 2,83 stillinger pr. 9 barn på en småbarnsgruppe eller pr. 18
barn på en storbarnsgruppe, i 2009 vil det bli en reduksjon til 2,81 og i 2010 helt nede på
2,72 stillinger. I tillegg foreslås en innstramming av åpningstidene og feriestenging i de
kommunale barnehagene.
Kvalitet i barnehagen kan beskrives som barnas opplevde liv i barnehagen, at de kan
tilegne seg og skape kultur sammen med andre, gjennom at de opplever seg som
likeverdige og har et godt sosialt felleskap (Brostrøm 2002). Godt utdannet og motivert
personale er kanskje den viktigste forutsetningen for at barnehagene skal fylle sin
samfunnsoppgave. Skal man i de nærmeste årene sikre god kvalitet i en fullt utbygd
barnehagesektor, ligger den største utfordringen på personalsiden. For å skape god kvalitet
i barnehagene trenger vi økt rekruttering av personale med relevant utdanning, ikke et
budsjettforslag som går i helt motsatt retning. Ideelt sett burde alle som arbeider i
barnehagen være førskolelærere med formell kompetanse i pedagogikk og de andre
fagområdene som er en del av barnehagens innhold.
Nye arbeidsmiljøundersøkelser slik som Arbeidsmiljøet i barnehagen – en

undersøkelse om førskolelærernes arbeidsmiljø (Utdanningsforbundet 2007),
Arbeidsmiljøet i barnehagen. En casestudie i 4 barnehager i offentlig og privat sektor
(Arbeidsforskningsinstituttet, notat 9/2008) beskriver et allerede presset arbeidsmiljø i
barnehagene. Det gjennomsnittlige sykefraværet i arbeidslivet i Norge er på 6,9 prosent.
Sykefraværet i barnehagene er høyere enn gjennomsnittet og ligger på 9,6 prosent i 4.
kvartal 2007. 30 prosent av barnehagene setter ikke inn vikar de første dagene en ansatt
har sykefravær. Og nær én av ti barnehager venter i over 14 dager med å sette inn vikar
ved sykefravær. Vi ser en ond sirkel der økt arbeidsmengde fører til mangel på tid. Mangel
på tid gir på sikt stress og utbrenthet og fører til sykefravær. Det hele forsterkes når det
ikke settes inn vikarer før etter lang tid. I Trondheim har man hatt en økning i
barnehagepersonalets sykefravær andre kvartal 2008 på 4,4 prosent sammenlignet med
samme kvartal i fjor. Denne utviklingen er vedvarende og svært bekymringsfull.
Bemanningsreduksjonen som forespeiles i Trondheim vil føre med seg at ansatte i
barnehagen må være lengre på vakt alene med mange barn, det vil bli mer krevende å stelt
barna, gjennomføre måltider, og det vil føre til en utarming av det pedagogiske tilbudet noe
som igjen kan medføre at man kan miste de dyktigste pedagogene fordi de ikke vil jobbe
under slike forhold.
I økonomiplanen skriver Rådmannen at han er i sterk tvil om det er forsvarlig å tilrå
en rammereduksjon av det omfanget for 2010. Kommunen har også gjort et utspill overfor
Kunnskapsdepartementet om statlig underfinansiering av barnehagesektoren, med det
ligger ingen forslag om oppretting av underfinansieringen i regjeringens forslag til
statsbudsjett for 2009. Selv om Rådmannen beklager budsjettforslaget vil det medføre en
alvorlig svekkelse av kvaliteten i Trondheimsbarnehagene, og det vil ramme de utsatte
barna som har størst behov for å bli sett. Det er et paradoks at kommunen har satt i gang
et kvalitetsprogram for trondheimsbarnehagene, og at full barnehagedekning skal
gjennomføres med svekket kvalitet som resultat. Er det slik den rødgrønne satsningen i
barnehagesektoren skal være?

