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Velger å dele noen av mine tanker om å kutte i pensjonstilskudd til de private barnehagene.
Jeg har jobbet som styrer i en liten kultur barnehage på Majorstuen i Oslo siden 2014.
Vi har enkelte år gått med underskudd og andre med overskudd.
For å drive høykvalitetsbarnehage må vi ha økonomiske rammer som gir forutsigbarhet.
Barnehagesektoren er i stadig endring og med endringene kommer det forventninger og krav som skal innfris.
‐Bemanningsnormen som ble innført førte til at et allerede lavt vikarbudsjett ble enda lavere. Påpeker her at
bemanningsnormen for private barnehager ikke er finansiert ennå.
‐Dårligere økonomiske rammer vil gi mindre midler til kompetanseheving for personale. Kompetente voksne er
den viktigste resursen i enhver barnehage.
‐ Mindre penger til vedlikehold.
‐ Reduksjon i innkjøp av leker‐ og læringsmiljø.
‐ Reduksjon i innkjøp av formingsmateriell.
‐  Mindre utflukter/kulturelle innslag som koster penger.
Totalt vil dette bli et dårligere tilbud til våre barn og foresatte. I tillegg vil dette påføre våre ansatte større
usikkerhet og eskalerende arbeidspress.
Våre ansatte er opplever allerede økt arbeidsmengde og slitasje  i disse korona tider.
Barnehagen vår er så heldig å være eid av en profesjonell barnehageaktør som i dag drifter 21 barnehager.
Det er en trygghet at vi kan «hjelpe» hverandre, men med så drastiske kutt over tid er det mulig at vi ikke har den
fordelen. Det kan på sikt bety nedleggelse for flere av oss.
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