
Synpunkter angående landskapslag om barnomsorg och skola från 

Ålands Barnträdgårdslärare rf. 
 

Vi från Ålands barnträdgårdslärare rf. har tittat på de punkter som berör barnomsorgen och vill börja 

med att meddela vår uppskattning att sammanföra de två verksamheterna till en gemensam lag för 

all pedagogisk verksamhet för barn. Det ger en möjlighet till jämlikhet och likvärdighet samt visar att 

barnomsorg och grundskola hör ihop och skall följs åt. 

Vi välkomnar speciellt  
- Den avgiftsfria förundervisningen 

- Barn- och elevhälsan med kuratorer och psykologer tillgängliga för barnomsorgen 

- Ledningsstrukturen inom barnomsorgen stärks med en barnomsorgsdirektör 

- Vice daghemsföreståndaren 

Vi ställer oss frågande till  

- De nya titlarna inom barnomsorgen: 

- Daghemsledare blandas lätt ihop med den nya utbildningen till barnledare. 

Daghemsföreståndare och skolföreståndare har en högre statusklang. 

- Lärare inom barnomsorgspedagogik är ytterligare en benämning – vilken är varken 

förskollärare (Sverige) eller lärare inom småbarnspedagogik (Finland) – vi förespråkar 

gemensamma benämningar för hela landet. Barnomsorgspedagogik hänvisar till att 

omsorgen är det man lägger tonvikten på trots att vi nu har fokus på utveckling och lärande 

inom barnomsorgen (särskild betoning på pedagogiken). 

Vi önskar förtydligande gällande 
- Rätten till den tillfälliga barnomsorgen 

 

Kommentarer: 
Del 1 

§3 Verksamhetskulturen. Här saknar vi pedagogrollen med de kunskaper vi besitter. Man 

nämner bara vikten av barnen, eleverna och vårdnadshavarna. 

 

Del 2  

§3 Verksamhetsformer för barnomsorgsverksamhet. Fritidshemmen anser vi inte att hör 

under barnomsorg utan till skolan. Lokalen kan däremot delas.  

§4 Daghemsverksamhet. Vi anser inte att gruppfamiljedagvårdare skall likställas med 

daghem då de inte har samma pedagogiska verksamhet. Vi förutsätter att 

beskrivningen av daghemmen ser ut som de i gamla barnomsorgslagen §3 då de  ej 

lyfts här. 

§9 Verksamhetens personalsammansättning. Begreppet daghemsledare enligt 

ovanstående beskrivning. 



§11 Inomhusutrymmen. Då vi inte har förordningarna förutsätter vi att 

kvadratmeterdirektiven består. För barnens bästa skulle vi önska ett maxantal för 

antalet barn i barngrupperna och förutsätter att barnens vistelsetid fortsättningsvis 

inte skall överstiga 10h. 

§17 Rätt till förundervisning. Kunde vara 25h/vecka för att motsvara en halvtidsplats. 

Förundervisningens verksamhetsår skall följa skolans verksamhetsår. 

§42 Landskapsregeringens ledningsansvar. Begreppet byts till Läroplan för 

BARNOMSORGEN - inte bara förundervisningen, men med tydliga direktiv för 

förundervisningen (året innan skolstart).  

§44 Ansvarig myndighet för tillsyn. ÅMHM behöver se över sin kompetens inom 

pedagogiska frågor. 

 

Del 4 

§2 Tjänster och befattningar. Vi gläds åt att det skall inrättas via lagen viceföreståndare 

inom barnomsorgen. 

 

§4 Behörighetsvillkor. ”Skickligaste” – vem avgör definitionen av detta? 

§7 Tjänstemännens och arbetstagarnas allmänna skyldigheter. Önskar här även lyfta fram 

vikten av att bedriva pedagogik. 


