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Barnehageeksperimentet 
Heldigvis finnes det skogsarbeidere som tar ansvar for den 

psykiske helsen til barna vare . 

Du skal fa vite mer om en skogsarbeider 
som jobber i en barnehage jeg kjenner 
godt, men f0rst: 

Nesten alle norske barn under skolealder 
g~r n~ i barnehage. De ferskeste tallene 
viser at g6 prosent av barn meUom 3 og 
5 3r bar barnehageplass. Det er i snitt 3,9 
barn per ~rsverk. Deter ca. go ooo ansatte 
i norske barnehager, de aller fleste av dem 
er kvinner. Jeg bar lest gamle strategipla
ner om hvordan man skal f~ menn til ~ 
jobbe der. Da var det g prosent menn som 
hadde en barnehagejobb. N~, mange ar et
ter strategiplanene, er tallet sunket t il 8 
prosent. Gjennomsnittsl0nnen for ansatte 
er 375 ooo kroner. Ufaglrerte assistenter 
tjener ca. 260 ooo. Jeg kjenner oljearbei
dere i Nordsj0en uten lang utdanning og 
knapt eldre enn konfirmanter, som tjener 
det dobbelte. De holder mye i stalr0r. 

Vi har ide siste arene klart ~ stappe stadig 
flere ettaringer inn i bamehagene, men 
altfor f~ kompetente ansatte har steppet 
inn. Stadig flere med peiling p~ barneha
gefeltet slar n~ alarm. Deter bemannings
krise. Det trengs 6ooo f0rskoleherere, eUer 
barnehagelcerere, som det snart kommer 
til ~ hete. I dag har kun en tredel av de 
ansatte f0rskolellererutdanning, og taUet 
er synkende, viser statistikk fra SSB. En 
fersk unders0kelse fra TNS Gallup viser 

at pedagoger slutter p~ grunn av darlig be
manning. Den nye lederen i Utdannings
forbundet, Ragnhild Lied, slo nylig alarm 
om at det i hovedstaden er mer enn 17 barn 
i snitt per f0rskolelcerer. 

Hvor lett er det for de ansatte i en travel 
bamehagehverdag ~ skaffe rask og kompe
tent hjelp til barn med psykiske vansker 
og foreldre med behov for veiledning? Det 
er ca. 8ooo psykologer i landet, kun ca. soo 
av disse er kommunalt ansatte. A fa flere 
psykologer ut i kommunene bar vrert sat
singsomrade til Norsk Psykologforening 
i mange k Men det bar ikke vcert et kon
kret m~l at de skal job be mest mulig opp 
mot bamehagene. Mange kommuner har 
ingen psykologer, noen steder er det man
ge (i Bergen er det 65 kommunalt ansat
te psykologer ). Deter vanskelig a beregne, 
men deter grunn til a tro at frerre enn 200 
av kommunepsykologene i Norge jobber 
direkte med barn i barnehagealder. 

Nar kommunene organiserer seg etter et 
fragmentert oppvekstlovverk, blir ogsa 
tjenestetilbudet fragmentert. Hvert behov 
og bver plage bar sin egen tjeneste: Lreri.ng 
og lreringsbehov f0lges opp av PPT, om
sorgs- og farniliesituasjonen tar barnever
net seg av, mens belse og utvikling h0rer 
til belsestasjonen. De to siste tjenestene 
bar begrenset samarbeid med barnehagen. 

I Ved forrige stortingsvalg var barne- og familie
politik.k viktigst for kun 6 present av velgerne 

Barnas og familiens behov kan vcere diffu
se, eller tydelige, men sammensatte. An
svaret for oppf0lging blir derfor vanske
lig a plassere bare ett sted. Kanskje burde 
dr0mmebamehagen hatt Mde psykologer, 
helses0stre og barnevernspedagoger tet
tere p~? 

Vi vet ikke i dag hvor mange sm~ barn som 
har psykiske problemer eUer psykososia
le hjelpebehov. lf0lge forskningsdirekt0r 
Terje Ogden ved Atferdssenteret finnes 
det nesten ingen rutiner for a finne det ut. 
Barnas problemer blir ikke oppdaget eller 
reagert pa. De blir gjerne tydeligere sei
nere, nar barnet begynner pa skolen. Nar 
barnehagebudsjettet er brukt opp pa vi
karer, er det ikke Ienger penger til a invol
vere en psykolog som kunne bidratt med 
kunnskap om hva barn trenger. Du finner 
ingen psykologer i parkdress, noe som hel
ler ikke n0dvendigvis er et mal. Men burde 
de ikke vrert mer tilgjengelige tidlig i li
vet? Sammen med flere f0rskolelrerere. Sa 
hvem tar ansvaret na? 

Skogsarbeider lngvild Linds0haug (26). 
Hun var fersk ansatt pa en liten smabarns
avdeling i en barnehage i Brerum sist h0st. 
Bakgrunnen hennes er skogbrukslinja ved 
Natur videregaende skole pa Furuset i Oslo. 
Hun byttet ut kjeledressen med parkdress. 
Da hun startet i barnehagen, var hun den 
med minst erfaring. Voksne i barnehagene 
kan ogs~ bli syke, og pa fa m~neder i fjor 
m~tte en gjeng vikarer taues inn. Heldig
vis spekulerte ikke barnehageledelsen i a 
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spare p~ vikarbudsjettet, men likevel: De 
minste barna fikk 24 forskjellige voksne 
a forholde seg til i disse manedene, 19 var 
vikarer innom. Erfarne ansatte fra andre 
avdelinger ble ikke satt inn hos de minste 
bama. Skogsarbeideren tok hovedansvaret. 
Hun ble plutselig den med mest erfaring. 
Som foreldre kan man bli skeptisk til san
ne eksperimenter. 

Det gikk bra. Selv om man aldri kan 
vite s~nt sikkert. Og hva hvis det ikke 
hadde gatt bra? Skogsarbeider Ingvild 
Linds0haug gjorde alt riktig og mer til, 
men det kan umulig vrere slik at bare vi 
stapper mange nok barn inn i barnehage
ne, vil det g~ dem vel uansett hvem som 
har ansvaret for dem? 

Direkt0r ved Nasjonalt folkehelseinsti
tutt, psykolog Arne Holte, evangeliserer 
ofte for barn~agenes betydning for barns 
psykiske helse. Selv han sa rett ut i Tids
skriftet nylig at barnehagene ikke ble byg-

get for barnas skyld. De ble bygget «for a 
0ke sysselsettingen og fremme likestil
ling». Han sa samtidig at det er v~r tids 
mest omfattende direkte psykiske hel
sel!IJft for sm~ barn. Snakket barnehage
evangelisten da om dr0mmebarnehagen? 
La oss fa mer kritisk barnehageforskning, 
og la oss ogs~ h0re pa de som forteller noe 
mindre glamomse historier fra barneha
gevirkeligheten. 

Barn er det viktigste vi har, sier vi. Men 
er de n~ det? I l0pet av de siste 20 arene 
har barnepolitikk aldri vrert den viktig
ste saken for velgerne, if0lge unders0kel
sene til forsker Bernt Aardal. Topparet var 
i 1997 (det store kontanst0ttevalget), da r6 
prosent sa at barne- og familiepolitikk var 
viktigst, men selv da havnet det bak helse 
(30 prosent) og eldreomsorg (33 prosent). 
Ansatte og ledelse i barnehagene har et an
svar for a fortelle om barnehagevirkelighe
ten. Politikerne ma prioritere barna. Men 
er det ikke f0rst og fremst vi foreldre som 

b0r vise at vi bryr oss mer, sa vi ved valget 
til h0sten far stemt fram politikere som 
bryr seg om det viktigste? 

Ved forrige stortingsvalg var barne- og fa
miliepolitikk viktigst for kun 6 prosent av 
velgerne. 7 prosent av Ap-velgerne nevn
te barne- og familiepolitikk i 2009 (mot 
31 prosent for KrF-velgerne). Trodde du at 
S V og S V -velgere er opptatt av barnepoli
tikk? Vel, ved forrige stortingsvalg var det 
viktigst for kun r prosent av dette partiets 
velgere. r prosent. 

Det er derfor skogsarbeider Ingvild 
Linds0haug rna ordne opp . • 

Reaksjoner eller tips om relevant 
barnehageforskning? Send til 
oystein@psykologtidsskriftet.no 
eller @helmik pa Twitter. 
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