Mandat for Nasjonalt forum for barnehagekvalitet
Bakgrunn
På tross av viktige reformer i barnehagesektoren som har gitt rett til plass, makspris og høy
barnehagedekning, viser et oppdatert kunnskapsgrunnlag at det fremdeles er forskjeller både
i barnehagedeltakelse, kvalitet og tilrettelegging av tilbudet. Det er også utfordringer i
finansieringen og styringen av sektoren.
Hurdalsplattformen synliggjør regjeringens høye ambisjoner for kvaliteten i barnesektoren.
Ambisjonene omfatter både barns muligheter for inkludering og deltakelse i et
barnehagefellesskap, økt kompetanse blant de ansatte, forbedring av bemanningsnormen
slik at den sikrer barna nok personale og et tydeligere regelverk som sikrer bedre
demokratisk styring og kontroll med barnehagesektoren. Regjerings ambisjoner for
barnehagesektoren må konkretiseres og utvikles i dialog med sentrale aktører i sektoren.
Etableringen av Nasjonalt forum for barnehagekvalitet er et viktig ledd i dette arbeidet.

Formål
Nasjonalt forum for barnehagekvalitet skal være en arena der nasjonale myndigheter og
organisasjonene i barnehagesektoren møtes til felles dialog og drøfting av sentrale tiltak for å
utvikle kvaliteten i barnehagesektoren mot 2030.
Formålet med forumet er at Kunnskapsdepartementet får innspill til sitt arbeid og
synspunkter om tilstanden i sektoren på sentrale områder og problemstillinger for en ny
strategi for kvalitet i barnehagesektoren og revidert kompetansestrategi. Møtene skal gi rom
for dialog og erfaringsdeling om utvikling av og oppfølging av strategiene.
Beslutninger om strategiene ligger i departementet. Forumet behandler ikke
forhandlingsspørsmål som ligger til partene i arbeidslivet.

Sammensetning
Forumet ledes av Kunnskapsministeren.
Øvrige medlemmer er leder av følgende organisasjoner.
• KS
• Sametinget
• Utdanningsforbundet
• Fagforbundet
• FUB
• PBL

•
•
•
•

Virke
DELTA
UHR-LU
Pedagogstudentene

I tillegg til leder åpnes det for at organisasjonene kan møte med ytterligere 1 representant.
Udir og Statsforvalteren (ved repr for Utdanningsdirektørenes arbeidsutvalg) deltar som
observatører.
I tillegg til faste medlemmer kan det rettes særskilte invitasjoner til organisasjoner og/eller
andre som er relevante for behandling av et tema.

Oppgaver og virkemåte
•

•
•

Forumet skal være en arena der nasjonale myndigheter og organisasjonene i
barnehagesektoren møtes til felles dialog og drøfting av sentrale tiltak for å løfte
kvaliteten i barnehagesektoren mot 2030.
Kunnskapsministeren setter dagsorden for møtene.
Forumet møtes normalt to ganger i året, men hyppigere ved behov.

Våren 2022 skal barnehageforumet gi innspill til en ny strategi for kvalitet i
barnehagesektoren og revidert kompetansestrategi for barnehageansatte og kan ha behov
for flere møter.
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