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SPRÅKFERDIGHETER HOS ANSATTE I BARNEHAGENE
Interpellasjon til bystyrets møte 24.04.12 fra Ulf Erik Knudsen (Fremskrittspartiet):
Våre barnehager er sentrale i forberedelsen for at barn skal begynne på skolen, ha utbytte av
denne, og senere skal ut i utdanning og jobb. I en by som Drammen, med betydelige innslag
av folk med innvandrerbakgrunn, er det å bli kjent med det norske språket en viktig del av
dette.
Aftenposten har avdekket at minst 17 prosent av de ansatte i de kommunale barnehagene i
Oslo ikke snakker tilfredsstillende norsk. Dog er det enkelte bydeler som ikke har kartlagt
språkferdighetene hos sine barnehageansatte, så det er grunn til å tro at denne prosentandelen
kan være betydelig høyere.
Etter hva jeg har fått opplyst har Byrådet innført et prosjekt som skal styrke
språkopplæringen i barnehagen, og alle som ansettes må nå kunne snakke norsk. Dette er et
viktig skritt i riktig retning.
I budsjettbehandlingen i Oslo i fjor høst ble det etter hva jeg har fått opplyst vedtatt at det
skal stilles krav til norskkunnskaper for ansatte i de kommunale barnehagene, og at de som
ikke kunne norsk godt nok, må gjennomgå norskopplæring.
Vi er alle opptatt av at barnehagene har høy kvalitet. Dette gjelder de ansattes utdanning,
arealene, byggene, hygiene, sikkerhet osv. Kvalitet i barnehagen må også bety at det er norsk
som er hovedspråket.
Jeg har følgende spørsmål til ordføreren:
1. Finnes oversikt over språkferdighetene hos de ansatte i barnehagene i Drammen - og
om dette ikke eksisterer hva vil ordføreren gjøre for at dette bringes frem så snart som
mulig?
2. Er ordføreren enig med flertallet i Oslo bystyre at det skal stilles krav
norskkunnskaper for ansatte i de kommunale barnehagene, og at de som ikke kunne
norsk godt nok må gjennomgå norskopplæring?
Følgende forslag fremmes (dersom det ikke finnes oversikt eller klare rutiner på feltet):

Bystyret gir rådmannen i oppgave å kartlegge språkferdighetene hos de ansatte i sektoren, og
iverksette opplæring for de som ikke snakker godt nok norsk. Dette skal iverksettes før
barnehageårets begynnelse i august 2012.
Rådmannen skal også påse at alle som ansettes må kunne snakke norsk. Videre skal det også
innføres kontrollrutiner for at det faktisk snakkes norsk i barnehagene.
Svar spørsmål 1:
Ja, virksomhetslederne for de kommunale barnehagene rapporterte pr. september 2011 at det
var 11 ansatte (av totalt 450 ansatte) i de kommunale barnehagene som var vurdert til å ha
behov for bedret språkkompetanse, basert på ledernes skjønnsmessige vurderinger. Det finnes
ikke tilsvarende oversikt over ansatte i private barnehager.
Svar spørsmål 2:
Norsk er det gjeldende språket i alle barnehager. Ved ansettelser i vikariater og faste stillinger
kartlegges språkkunnskapene, dvs ordforråd, forståelse og uttale sjekkes så langt det lar seg
gjøre. Ansatte som blir vurdert å ha behov for opplæring gis veiledning og følges opp av
leder.

