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Yin<Ul.Sl'3.c~.J2.l1:ncn i Oslo har lagt frccm forslag til Oslo-budsj ett 
KoiJ.k:~et inneb2 ::·e1· · forslu.~~el";. 

1. Forelc~rely.;tali:n0 P 
-1 , . , . ' t ,, . t . - o,o Øl~J.n:.; av :Je CL.J..:t.nc;ssa seae. 

fo: .. 

Alle nt ':lerke se::; føl;;t?nd~ setni1~g f:ca sosi.;;t.).rådma>J.nen(sitat) : ' 1 I: (sos. ::~:c!.n .) 
vil till~Zt u.t ·dersom s.::ttsen.e· for :fremtiden skal justeres i henhold til 
l~ostl1C:tdstttvil:lil1[~en, bør justel'ingen foretas årlit; med forholdsvis sr.1t~ 
belop.;; l1 II<'Uet e~ os blir at 50;~ o.v drifsutc;iftene skal deldres av :;:·o:;:
eld:c·el"e innen .1?81 (i følge Lov Ol:J Barnehagei'). 
Ettel' p:c·otestbøl;jen mot prisøkninger i fjor høst, satser de p2 1 '~1;)'2_J~Ji;::ei·e 
o;; relativt .små ench·inger11

. (sitat). 
-Fl'ilJl<'Lssr;rensene blir stående m"ørt. Dette vil fø1·e til at stac~i :; f lere , 
pt c:·mm av den nominelle lønnsøkinza, vokser fra friplassen o:; mv. bct<Cle 
full p:.:is. 

1 977 : O::?lJl'imlcli;::; :;?lanla::;t 2o nye da;::;hjem. 
197-Q: cr:n:c·inneli ~ planl<?,S"t 17 nye d;;>,_:hjem. 
l1.v disse: Iii nst 5 •etterslep;1 fra '1977! 
1979 : ::?o::·eløpi0 plrulla[;t 5 dachjem. 

Foreløpis- r edusert til 15 . 
Foreløpig redusert til 12 ~ 

2o ck,;lljeu (p l anen for-77) tilsvarer ioL:·o plasser. 
1;:~ el;:-,_ ;l1jeu (]Jl c:men f or-78) tilsvarer 56o plasser. 
Alts['c: ~~l halverin~;; av utbyggingstakten på to år1 

l·ian;_;e c~.a:;l1jen har v<m't plcu1.larst i årevis, men blir utsatt år ette:c· 2_-._·. 
Foll>: vo~1·ce:.', o .~.:; un,::ene vokser til skolea lder. Grotesk bli1· det nlu· vi 
se::.' nt en stol' del av pensene som blir bevil:::~et til utby.-:;::;in; , ikl~e 

bli:.' l):.·t~~t opp! Eks.: fra-75 til-76 ble det overført 8 miil. ~~=-·· son 
vm· ø:;,· ene::.·l;:a til byc.:;ing av og utstyr til daghjemmene. 

Vi i sty1'ot l ec.;Ger spe si elt stor vekt på å bygge opp DA-Gi~upper i 
strøl: <:ev byen soii1 r ammes av stadig e utsettelser. 
Her e:.· navna pt~ disse dachje1mnene: 

Utsntt f:;,·a 1 977 til 1978: 
r=:r;..'o:.·ve i en l)g,_ I~j elsås 
IID.JJllet 

; ; cL:::.;~J:.j crJ .. pJ~ 1.-:-'ur·tlse t 
Trosterml 
~ ·:o:."svoll toppen 
Tel thusbilld;:en 

Utse..tt til 1 979 : 
c 
Asen:;·c. 22. p& Scu1cldker 
Lincle::'ud 
Hjel:1s~t . p:l Hajorstua 

." n ~o b l 12 1' 1 • . • 1 n7() ~ lo . 0 . ; .L' o:c cc i(c y::,c ct'ag11Jem J. ~ o iores m~ sos:t.alradmannen en beVJ.l~;;1il1; • 
på 19.) uill. )J'inansråclmarmen gå1~ im1 · for å reduse1·e belønet til 13 :o:ill. 
Bli:.· dette vedtatt; vil ikke mer enn 8 eller høyst 9 daghJei;1 bli by;~;cl 
i 1978~ . " 

Siste cl[,_-._~lise :ayhet f:;,·a Barnevernskontoret . • 

Bar11eve::..·n.skontoret har nyli r; sendt ut et rundskriv hvoi~ tle c;år inn fm~ 
å :;:eduGG:.'e anto.llet heldagspla sser til fordel for halvdagsplasse:..·. Det 
vil l~o:cll=.·et si ~~ l a to barn med halvda.r;splass dele en full :pla.ss. Det te 
e1' et :.;ro-vt ru1c;rep ;;1ot personalet i dae:ens situasjon E1ed åpenbar 1mcler-
bc::1cuminc;, oc; mot l;:vinnens rett til arbeid; det er et klart :fo:csøk på 
å :p1·esse kvinnei1 over i, dei tidsarbeicl. 
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3. Det blir ikke foresl6tt bevilget en eneste ny stilling. Personalet skal 
fortsatt slite med 18 unger på en ansatt store deler av dagee. Det gamle 
kravet om 3 heltidsansatte pr. avd. tas fremdeles ikke hensyn til. ,; 

. ". . ' . ' . i: 

4.- Til ekstruhjelp 'og vikarer foreslås 12 mill., til tross for ·at' 'det ' i fjor 
ble brukt 13;4 mill til dette formålet·! :En drastisk nedskjæring, sæt-lig når 
en tar i betraktning prisstiginga i pe~ioden~ 

Som i fjor ·må vi slo fast: Et budsjett for færre,' 'dyrere og dårlige-Fe 
aaghjem. ·- - .;_. . ·. :-

.· .. ·' 
. ; 

DA :vil ,kjempe mot et slikt krisebudsjett. Gruppene - ~å være ddvkrnften · 
i. _lok!'llmiljøene. Et b.ra eksempt'tl er DA gruppa pa Veitvet/linderud: 
Gruppa samler nå underskrifter på kravet om at daghjemmet pil Linderud 
åpner seinest høste~7B. 27.september skal vi ha et åpent møte, og vi sprer 
løpesddel med invitasjon som oppslag i alle oppgange~ og oppslagstavler. 
Gjennom dørbesøk kommer vi i kontakt med mange, vi verver medlemmer og 
vokser i antall og styrke for hver uke. 

Følg Veitvet/linderuds eksempel! 
' ! .:· . ~ . . , , 

) . 
Samtidig må kampen reises ' på daghjemm~ne mot økt foreldrebetaling og for 
drastisk øking av drifsbudsjettene. Er du en av de heldige som har fått 
inn ungen(e) din(e) på d~ghjeln? 

Meld deg som foreldrekontakt for Daghjemsaksjonen! Adr. Daghjams~~~jonen, 

postboks 14, Kalbakken, Oslo 9. . . 
·! _., 

. . ... ' 

VERV NYE tllEDLEMJViER ! · 

Før sommeren oppfordret vi aH.e til~''& skaffe to' ny.e medlemmer 'fra t ·.p iJ9. 
· Til dette· ·formålet · trykte vi opp en vervie brosjyre· s·om · p' re sen terte aks-jonen 

og hva den står for. Til trass for et j evnt tilsig med nye medlemmer, er mål et 
ikke · nådd. Up~9av~n er fort·sa'tt like aktuell. rJye m~dlemmer _ bety.r at vi 
styrker os~; ·pblHHlk og økonomisk. · ' · ; : · ' · · 

.: .. '. . :,., ; -~ .~ ' . ,\ 

fle~ steder hai folk i det siste ' satt i gang n§e D~ghjemsgrupper fore sloss 
for kr~yet om flere daghjem der de bor. Dette er et bra tiltak som gir grunnlag · 
for åi; få liJange . riiye medletiuns r. Rc':Jd og erfaringer med dette kan dere f~ a\! oss. 
V&' nå.-r o.gså ;vervebråsjyrer, undcJ::ski'i ftslisth og · m.i!d±krttsblanketter. Hi Ag. oss 

;.p å koflitoret' :tlf. 69 36 16 hver torsdaq ·mellom kl~ 176g 19. 
, • J.i'1<. ~- . • Il. : ' . · ·'t ' · . ~ ,;_.}· ., ~ . . . ·'· ; .. -~' 

"I forri<je • nummet av ·medlemsavisa ;slttev vi om veive tl;'c.:impånJen. Målet var at 
alle . 'skulllt 1skaff'e 2 nye medlemme~ ]før .1/9. f'~ålet . med dette var å få . med f_~ere 
S.om etter 'hve:tt kuru're delta :i å fremme ' daghjemsaksjonens politikk • 

.. ·· . .. , . '!' 

J\ ' , -~ . • ' ... ; 

:" ... :_ :: • :.~ !.. )' \ :·: . '\ -· 
. -... . _, . 

-o M •''~ \'' • "\''". 

\ 
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"Daghiemsgruppa på Majorstua" 

Kvinnefronten på Uranienborg/Majorstua tok initiativet til en underskrifts
kampanje for daghjem/fritidshjem på Hjelmsgt. 3. fordi saken angikk langt 
flere enn Kvinnefrontens medl~mmer, tok vi initiativ til å danne en uavhengig 
aksjonsgruppe som består både av kvinner og menn. Slik oppsto "Aksjonsgruppa 
for barnehage og fritidshjem på Hjelmsgt. 3" i august i fjor. 

Hjelmsgt. kom ._ opp i byoo~ogs;~det .i sptember 1976~ Da var det samlet i~n ca. 
looo underskrifter. Gjennom 9visinnJ,egg, drzrbe!?~k 99 ste::nds, fikk vi spredd 
informasjon cm aksjcoen • .(;:cuppq sluttet. seg t.fl ,~aghJ_emsaksjonet·), og for.:.. · 
beredte et åpent møte som ble holdt i januar med stor entusiasme. P2 møtet 
ble det valgt . et styre, oq . V~; bestemte senerf3. å foranpr~ navn til "0Bghjems
gruppa på t:1ajar.~tua". I B~l!lar~ kDJ'II.j. teen og (aged,ig først~ . · mai front, hc:~:r vi 
delt c;tt med lokale paroler. ' . . r 

Vi mener: .at det er nødvendig m.ed en.pressgruppe som he le 'tiden setter søke1yset 
på den a ltfor darlige daghjemsutbyggingen i bydelen (3% dekning 'av kommun'ele 
plasser og ingen ti:fl..lwd .til barf1 . under. J år). I tillegg tar vi opp ~-> ktuelle 
saker, .f. eks• ·prisøking, kriste,r1 ~ f';prmålspa~~graf osv. :· 

1
_ 

. " 

Før s,~erf.erien arrangerte vi et møte,. i frognerparJ<ein . sammefi'"med kvinnefront
gruppa~ i strøket og .ak9jonen i K,.r.use,~.gpte. ,.Det e~ b~~- å .. ~qm~'e .-ut_ med ak.sjcn.en 
vår. i~len flq·e ting sviktet, bl.a. mobiliseringa. Vi nådde i'kke ut til ma nge 
nye, og m~ns vi holdt : m~tet vårt, var det barneteater i Frognerparken. 

Vi satser nå på et nytt åpent møte i novembe~. Rammen skal være e n konfronta
sjon med folk som er ansvarlig for Oslos daghjemspolitikk. Vi ska l sende 
invitasjon :~til. rusmo~l<Jg·, .P.ydelsytvalg og daghjemspersonale/forcldre. 

' . . . : • . . } : ~ '" · .... -:; .• -- ; ' ~ • ; l::' ~·- . l 

stykker· står p~ sta nd 1:..1 1/2 time 
·' ·'. .• . - . l· ( ' '":' ::. 

S2mtidig ska l vi ha stand hver l ørdag. 2 
slik at vi. vis,~r. os~. Qfte .på gat~ .. 

!· • -l . ,, • • . '~ . . • . . · . '· :: ' ,, . 

fra barf'\eve-.rnsl<antoret Er vi blitt forsikrP.t om .a1; politikErne er q )pmerksomme 
på behover va rt for daghjem. Når i~genti~g ~kjot er ;det 'dest~ .vikt'fgere å presse 
på og i .kkf? ba re req,:i..9f)f'lre .• fiksjonen .ha r vist at folk kan gå s ammen om viktige 
saker og at man m~ organisere seg for å nå fram 

"D~ghjE?,Il!SQruppa på M('!jorstua'~ 
. · · .y/Thiine Vq~s ' · 

·- . r . 
. . ,. 

:. . . • ' t • • ,. ~ "" . . 

AKSJON r.iiUT KRISTEN FOH!VlALSPARi\ GH/\f l B~\RNEHf\G i· NE • . 
1

' 

~ , ~ !' ~ .. , •• f • • • • • • ('" ' 

Daghjemsaksjom;n he r e. f~tt . heAV~~de~se fra ~1 ks~on mo:t, kristen ·~ormf':ilsparagraf 
i barnehagene. Denne aksjonen er kommet i stand for å kj empe .måt den nye 
kristne form51speragrafen 9 og er saM!Tlensatt av en rekke organisasjoner. 
Daghjemsaksjonen har s agt seg interr.ess~.~t~ i~ ,<1:. være m~d i

1 
e_t s~marbeide. 

Videre arbeider J',ksjonskomi teen mot kristen form6lsparagra'f ~ som ble va lgt 
etter streiken i : barne hagene 9 • . sp:tembpr,, r:l~.d , e.",'. unde rskriftskampanje hvor 
paragra fen krev es tukket tilba ke. Denne kotni te~n, bes~år av medlemm?.r fra 
F ørsk tJl~alærerla~Jet, Sosial~ . li- t§t?r:s.: f";'-\gforeni'"!<;J;. ,P,q t.h-lf~k· ·· Kommi.in~~f:a· i:-bund. · 
En sammenslåing av disse 2 komiteene e r på gang·. ' Et si=ima rbeide 'e r · allerede 
opprettet., .og demon~_trasjonen to~dag 29. s e p,tember yn r _ e~ resultat 2.v dette . 

~ . . •. •.! ">·, J ::;..: ~- fr-· t ~. • • • 

• ·t.~....._~. ·· : · •. ~ . ;:':,: t~r::;:_.. . . . .. 
Her har D.aghjem~ksjonef1 ;;:>pi};t e n a ktiv r_?llC. Pe~?nst::r..,?.s_jane.n sa"'nlet ·c a . loa 
mennesker bak Rtidhuset, og appell ble hcldt av Bj ø rn Kj'ø1stHd fra Dåghjems
aksjonen. r'iens demonstrasjonen pågikk ble det avholdt bystyremøte Inne i 
R2Jdhuset. 

·.~ ·r 

Underskri fskampanj e n mot kristen formålspa r avraf forts e tter, og vi m<'3 f r; rtsette 
å samle inn underskrifter. Pr. idug har vi l2oocunderskrifter. Nye lister f 2.es 
i DA eller hos Aksjone n mot kristen formå lsparagraf , c/o SEF, Brugt. lo, Oslo l. 
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Dnghjei!1sal:sjonen har væJ.~t i kontakt med Beth Ullring, forkvinne i · gruppe 
5 i SEF, for å få hennes syn på at det nå, av Oslo Bystyre, er vedtatt 
kristen formålsparagraf på daghjemmene i Oslo. 

Sp. · Hvorfor er det så viktig å sloss i inot kristen formålsparagraf? 

B.U: I'Xisten formålsparagraf er et angrep 
reli c;ionsfriheten i dette landet~ Den 
selv å bestemme hviLl{~t :).;i. vssyn deres 

på den grunnlovfestede 
tar fra foreldrene retten 
barn skal oppdras i. · 

De ansatte ved ciaghjemmene i bslo kommune har protestert mot i lm
førinr~a av denne paragrafen, og mange gikk. ut· 'i en dags politisk 
streik . Hva er ditt .syn som daghjemsansatt? 

Alle de tre fagfoJ;'eningene som organiserer de ansatte ved barnehagene 
i Oslo uttalte seg skarpt i mot innføringa før den ble vedtatt i .: 
bystTcet. På tross av dette, og på tross av at et overveldende fler
tall av f or eldrene var i mot, ble den innført med en stemmes over
vekt. Dette l:::an vi ikke finne oss i. 

Hva er di ti; syn som daghjemsansatt? Hvordan vil en slik paragraf 
funger e? Etter min mening vil den splitte opp barn; personalet o~ 
for eldrene etter livssyn. Dette er ·stikk i .strid med vårt arbeide 
ellers, som tvert i mot går ut på å lære barna toleranse og e. vise 
seg soJ:edariske overfor hele gruppen. Den vil virke sqn .et overgrep 
overfor barna som kommel"' fra ikke kristne' d.v.s. il<ke statskirkelige 
hjem. Vi har et stort antall forskjellige trossamfunn i dette landet, 
foruten ateistert og illlie minst fremmedarbeidere. Det er heller i l:Jce 
noen løsning at enkelt-e søker om fritaking. selv om dette er f orst å
eli.;; Så lenge den krisi;ne formålspa.ragrafen eksisterer vil den 
virke direkte splittende. 

Sp. ]?ra na.nge hold blir det hevdet at dette frJm er noe nytt, men bare 
satt i lovs form det som allerede blir praktisert. 

B.U: Dette er blank løgn! Hvorfor skulle man true igjennom, til tross for 
den store motstanden, en lov hvis dette var tilfelle? 
Når det gjelder livssyn har dagmammaene til nå v.ært nøytrale d.v.s. 
at vi har henvist til hjemmei;. når barn spør i slike saker, og at' vi 
til jul, påske og andre høytider har lagt opp til forberedelser o.l. 
uten. .å puttp inn det kristne budslcap i dette. Når vi derimot bli r 
presset til å gjøre dette. Noe soni også tar ·fra personålet retten 
til s elv å velge livssyn. Det er umulig fir en ikke-kristen å sitte 
å forrnidle kl·istendom. Og det er et bedrageri ·overfor barna. 

Sp. Det er også blitt hevdet at kristen formålsparagraf kan virke inn 
på ansettelser. 

B.U: nPt Pr l~art at når denne paragrafen er innført, ligger det snublene 
~Cl' at · s ølcere med et illlie kristent livssyn ikke blir innstilt til 

jobbene. Vi vet også fru andre kommuner at dette har · vært tilfelle. 
Det er oe;så helt uriktig at man som kommuneo.nsatt, eller arbeidstal"er 
forøvrig,. blir påtvunget et livssyn i sitt arbeid. Det er klart nt 
vi ansatte il:J{e kan finne oss i .dette. 

Sp. Det blir også sagt at når~ skoleh har det, er det bare naturlig at 
også barnehagene ~år en slik formålsparagraf. 
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O T ' ,o ' o 0 • 

Det var en gang en bar.o.evernsjef og en vedlikeholdsjef i Oslo 

kommune, · som skulle til Ha~ugerud . sentrwn d3.:ghj em for å. gjore 

s;eg blide~ ·Da de kom inn i huset, ble de god:t motta~t, og . 8fle 

ble glade, for barnevernsjefen hadde . tatt med seg kostelige 
gaver ti~ bar~a og de. som a~b~i.det de·r • . Daghjemmet, som ·ikke 

hadde sett oppussing på over 7 år, skulle nå bl~ påkostet . 

mange . tusen riksdå1.er,. og vedlikeholdsje:fen hadde tatt med seg 
.l . : :.: -i . . ~ . :.:- j 

en tegning av huset, sorrf ')!.is-te alle Q.e ~o,stbare tingene person-
. . , . ;~ ' 

aJ.et Skulle få,,-. hvis de Vår snille og .. gjorde SOnl barneve:dn..: · 

sjefen sa. ,. .· ·. 
't .. :.·.J 'J .. ··~ .. .. ..._ 

. ... . -· 
. ti .:<-. . ,. ·. . . 

. . 

Kongen i landet, som het Albert, var en ordentlig gjerrigknark, 

og når barnevernsjefen · ga .·bo·rt · flere · riksdaler til sine und'er

såtter enn han hadde lov ti:L,. ble· i{ongen fcykt.elig sint. J!'or at 
ikke dette skulle skje, mente barnevernsjefen at det var best å 
ford,ele gaven over · 2 år. P~rsonalet ville ik)Ke a·t kongen skulle 

bli sint ·, og da bar~evern~Jefen og vedlikeholdsjefen takket for 

~eg, ble '"de'-- onsk'etvelko~en tilbake (om2 .år), barna vinket,og 
. . . 

a:ile var enige · om at så morsomt hadde de ikke hatt det siden 

julenissen var på besok. Snipp, snapp~snute - så var eventyret 

ute. · ........ ,.. •""'._' }• .. ,,· ...• •lr:-. ..... " ,_ .... 
<i l .Jr ~~ .... • • ll•t~ •' r 

Ja, denne historien kunne vært hentet ut åv de norske folkeeven

tyrene, hvis det ikke hadde vært for at dette .skjedde for ca.lmd 

siden ved ~Iaugerud sentrurn ·daghjem. Da troppet · barnevernsjef on og 

vedlikeholdsjefen i Oslo 1wmmune opp på 9-aghjemmet. Alle de stygge . 
tingene, . som personalet ·Var blitt truet rried, bl. a~ oppsigeis·e, •.. 
ble ikke nevnt med e t ord. .. 1. 

·~ - .-
. ' 

For å minne litt om aet som skjedde på Hauger1:1<:1 i ~forrige numm.e~r, 

så husker dere s.åkl~ert at pe:n:wnalet ble truet mod oppsigelse 
' " 

hvis de ikke sluttet med· å arbeide ~1yer 4. de lordag . . E,;t ter å ha 

fått c:-yslag på dispensasjon fra vedtaketomlordagslukning fra 
. .. . ·. .,..." ,. . 

1'\ 

1.1. 77., ve'dtok pers'onal:et i vinter å trosse kommunens· v edtak . 
Det ble besluttet å 'arbeide 37 t timer i cl{a,··· og i . tiil~~g · en lar

dag i måneden fra kl. 7 .30- kl. 15.00, -hvor de ikl~e · mottok, ba rn, 

men kun fo·rtok vedlike~oldsarbeide og renhold. Dette utgjorde 2t 

' t -
,/ r 1 1 1. . . ' . - ~ . 

forts. side f: .... 
11 l ~ . ,l 

- •Il -. 

l • -.-

l l 

l l 

~ .. ... 
·, 
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7 
forts. fra side b Ev-entyret Olil ••••• 

tiriwr for .mye i måned~n, og dette ble tatt som kqmpenso.sjon 

for arbeidstids'forkortelsen. Denne ordningen me1~te personclct . . . . . . 

var nodv.endig for å lcurme opprettholde et skikkelig til bud til 

barna og foreldrene ';. · For dett ø ble så personalet truet med opp

sigelser, hvis de ikke sluttet med lordagsarbeidet. Aksjonen 

ble nedlagt for SOillillera,n, idet det var vanskeli~ å ha lm!f.troll 

i sorru:nerferien, - mot garantier on å ikke bli oppsagt. På et 

personalnote etter sor1mer:ferien ble det valgt en al{:sjom~l~omite, 

og det. ble vedtatt å innkall$ til et nytt mote? hvor både 

koiiD~mnon, Forskol.elærerlaget , · SEF og Norsk komnuneforbund 

var innbudt. Bare SEI!' og Eorsk kommuneforbu.nd motte. :i!'orskole

lærerlaget hadde fått beskjed fra KomEJunen via. Norslc Lærerlag 

om at Botet var avlyst. Dette. var altså ikke tilfelle. Den egent~ 

lige årsåken var at Kommunen ikke onsket å C;l.elta i forhandlingene 

så lenge SEF var tilstede,- med den begrunnelse av at SBF ikke 

hadde f~rhandlingsrett med Kommunen. Cc .• ·.· halvpart~n av person-

ale·t . er .o.rga.11isert i . SEF, og mecii'eJ.mi1ene krevde å få ha sine tillits

menn tilstede. Dessuten ville de selv besteTJ.r.le hvilken organisasjon 
de ville være organisert i. Etter denno arrogante holdningen fra 

Kommunens side:: vedtok personalet å oppta arbeidet hver 4.de lar-

dag igjen. Kommunens svar var nye trusler om oppsigelse. 

Et åpent mote til stotte for personQlet i Grynerlokka Folkets 

Hus 7.9.77. bekreftet at personc:Uet i:kke ville la seg presse av 

kommunen til å oppg~ rucsjonen.(3 heltidsansatte og 3 halvtids

ansatte delto.r ikke · i streiken, men stotter kravene). Aksjonen 

rettes not bystyret, komr1unen og barnehagenemda. I en foreldre

appell opplyste en av for~ldrene ved Haugerud sentrw~ daghjem at 

fore:ldrene ikke ville finne. seg i overgrep mot personalet. Styret 

i Daghjemsaksjonen var også representert, og i en appell ko~ det 

frau at styret i Daghjew.saksjonen komner til å folge noye med i 

det som skjer på Ho.ugerud sentrw:.1 daghjeu , og at Daghjemsaksjonen 

går inn for at vedtaket om lordagslukning omgjores. Daghjerunene 

må tilpasses barnas, foreldrenes og personnlets behov, og ikke 

være en post på budsjettet konmunen stadig kan skjære ned på • 

Videre vil Daghjensaksjonen spre infornasjon ori det som slcjer på 

Haugerud s,entrum dc.ghjem, og vi vil være ned på å sa:c'lle under

skrifter. På det SaJJI.le notet kon det også frD.IJ. at Hovin d:::.ghjen 

hadde ved tat t å folge Iiaugeruds eksenpel, dvs. å arbeide en lordo.g 

i li1åneden. Videre planlegger 4 dagh~en (til nå) 1 l på Ronsås, l 

på Stovner, l på Tokerud og l på Bjolsen, å ryld:e ut offentlig 

forts. side 8 
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B.U. for det første mener jeg nt skolen også skulle være nøytral i livs
synsspørsmål. Men det er også en stor forskjell p. skole og barne
hager. For det første foregår kristendomsundervisningen i spesielle 
timer som du· kan ta dine barn ut fra. Slik fungerer ikke daghjemmene. 
for det c;!ndre er barn i førskolealder mye mindre i stand til å kunne 
skjøhne sl~ke ting, og ikke minst, forstå hvorfor man hjemme mener 
noe helt annet enn . i barnehagen·. 

Sp. Men n~ er kr~sten formålsparagraf vedtatt. Nytter det å gjØre noe 
med dette? · 

B.U. Det er klart at vi kan gjøre noe. f•1en da er det viktig at vi står 
sammen med foreldrene. lette . jo en sak som . like stor grad 
angår dem! Vi m8 samle inn underskrifter, vedta protester og gå til 
aktiv boykott av paragrafen. Kristen formålsparagraf er et slikt 
overgrep både mot foreldre og barn og ansatte, at vi ikke kan finne 
oss i dette. Vi må derfor stå sammen, og kjempe helt til vi f~r 
paragrafen fjernet! 

Dette kan alle foreldrene være med på å gjøre i Daghjemsaksjonen, 
som har ·gått i spissen i denne kampen og som aktivt htt r støttet 
oss ansatte. 

For ts . fra side 1 Eventyret oin dnghj enmie t som talte ...... -~ •••• 
med a.t de bryter nr'6eJ..dstldsbest emm::.l3ene for de kommunal e dagh jem
mene • . Hvis fl er e dnghj em f ølger etter, vil de t bli vanskelig for 
lcormnuncn å for eta. overgrep mot Haugerud-personal et. Derfor: Følg 
Haugerud og Hovins eks emp el l 

Det er ingen grunn til å tro a t barnevernsjef en har gl emt t r us l ene 
om oppsigel ser, fordi om han er gått til s jarmoffens lv overfor pcr
s onnlet på Haugerud,-ved å avlegge høflighetsvisitt, og love 11 gull 
og gr ønne skoger " . Ingen er vel derfor i tvil om a t dette er den 
ber ømmelige 11gulrot-metoden11 , som også ble benytt et mot person2..l e t 
på Hovin i vår, for å splitte personal e t og for el dr ene , i den 
hensikt å f å nedlagt aksjonen. Kommunen er r edd for a t dette sknl 
spr e s eg som ringer i vannet til andre daghj em . Bare en f nst holill1i ng 
f ra personalet og for eldrene på Haugerud og støtte fra foreldre og 
per s onale fra andre daghjem knn hindre kommunen i å fore t a nye over
grop . Vi oppfordrer der e til å benytte de ~nderskriftslistene der e 
f i kk tilsendt sammen med nr . 3 av medlems avisa i s orr.mer. Hangl er der e 
lister, kont nkt oss eller ' SEF , Boks l 003,Sentrum,Os lo l. SEF har 
dessuten kontor i Tordenskjoldsgt. 6B, men er for tiden på flytt efot 
til Brugt. 10. Vi oppfordr er der e også om å -ta opp Haugerud- o..ks j oncn 
på daghj emmene , og om å sende s t øtt er esuJ:usjoner. Sett også i gang 
lignende ~{sjoner på da.ghje~et ditt J Vider e er dette en oppgave 
for der e s om jo~er i gruppene :Ta. med der e underskrifts lis t er når 
der e er på s t ands , eller er på dør bes øk. Til nå er de t komme t inn 
støt t 9 fra over 40 organisasjoner, deribl ant f cgforeninger, · på kr av-

. ene : .. 
1. Trehl{ tilbake truslene om oppsigel ser. 
2 . De ansatte må f a anledning til å bruke lørdag s om n.rbe i dsdr:cg . 
3. Alle de al1Sattes fagf?reninger skal delta i forhandlingene . 

Sørg for nt de t -kommer inn mange underskrift er og s t øtt .:mt tc-G.el ser l 

LA I KKE BA.i"WEVERNSJEFEN LYKKES I SIN SJARMOFFENSIV l l l 
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DE NYE v.iEDTEKTBlffi ·F.GB, KOlVO.':J:UN.L\J!E. Bil.JiiJ:CI-L~GER I OSLO 

- EH U.AK'l'Dj~l'JiONSTRASJON. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

~ . . 

Son dere nå sikkert vet, vedtok bystyret i note 25. o.ugust nye 
vedtekter for de kon:.:1u.nc1le daghjeriDene i Oslo. Egentlig skulle 

ve C' tektene vedtas i bystyret for souDerferion, Illen ble utsatt 

til 25.8. De nye vedtektene inneholder en rekke overgrep. Det 

mest _ytterliggående er den kristne for:.:.1ålspo.ragrafen. På tross 

o.v kro.ftige protester fra de 3 personru.orgo.niso.sjoneno, Forskole

lærerlaget, Sosiale Etaters Forening og Do.rnehagepersono.lets fag

forening (N1IT'), sont undersokelser foretatt våren -76 blo.ndt 122 
barnehager i Oslo 1 son viser at 89% o.v foreldrene ild;: e onsker 

kris:ten fornålsparagro.f på dagl1.joi.J.i:1ene, har nå Kristelig Folke

parti fått trunfet g jennon (Les :På vw""llig deaokro.tisk oåte) en 

av sine rJ.erk0so.ker, ved hjelp riv Hoyre, Senterpo.rtiet og :l!'re!-1-:

skri ttspartiet. Kristen for::lålspo.ragro.f ble. vedtatt ned i~. no1 

41 steu.1er. Det nye · Folkepartie.t o c; H.od vclgalinnse stilte - . . . . . 

egne forslag. (RV ·stemte subsidiært for nindrotallsforslo.got.) 

Daghjm::tsoksjonon delte ut lopesedler ved demonstrasjonen utenfor 

llådhuset fornn bystyrer..1otet. Lopeseddelen vo.r et åpent brev, 

stilet til Oslo Bystyre, hvor Do.ghjensaksjonon oppfordret bystyre

representantene til stemne inot forslaget til nye vedtekter. Do.g

hj e::.1stil.mjonen hadde ' også deputasjon til bystyret, og vi ble Bottc,tt 

av en gruppe bystyrerepresentanter i Fori·.mnnsko.psscQen, hvor det 

åpne brevet fro. do.ghjeuso.ksjonen ble opplest. 

DaghjeHstil.mjonen på galleriet under ved tektsbehanclling2 : 

Dagh jensaksjonon fulgt e også debatten fra galloriet. En represen

tant fro. de politiske partiene leste utdrcg o.v det å pne brevet til 

Bystyret f ra styret i Daghjer.1so.ksjonen. Vi nerlr:et os.s voxaordforer 

Hoybråt.ens (Kr.f.) uttalels er der h8.n påpekte nt innforing o.v kristen 

fo:r11ålspo.ragraf var 11riktig og nodvendig" •. Dessuten ville dot bli 

et "verdigoessig vakuu.m 11 ved å ikl;:e h o. kr. fon-.1ålsparo.graf nå r nan 

- hadde . kristendo~~lsundervisning i skolen, og det vnr viktig å h o. 

kontinuitet. lCronarglli::lentet var at over 90~;b av foreldren sier ja 

til det kristne bud.sl>:ap ved å la sine bcrrn dope. Det beklcgelig er 

at det ikke har gått op:p for Loybråten, eller det partlil. ho.n r epres
enterer, hvorfor de fleste foreldrene doper sine bc:rn, nenlig o.v 

tradisjon, og at mange kvier seg for å 11 Skille seg ut" ved å s tå 

ut'enfor statslcirkeordningon. Daghjen s aksjonon 1:1ener det n å være opp 

til foreld ::r·ene å velg e hvilket livssyn bs.rna sko.l oppdras i, og· 
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De nye vedtektene •••••• 

styret i Daghjemsaksjonen kommer til å arbeide videre framover r:1ed å få 
opphevet denne paragrafen. Motstanden mot den er stor, og vi viser til 
intervju med Beth Ul],ring som er forkvinne i gr.5 av SEF, og stykket om 
11Aksjon mot kristen formålsparagraf i barnehagene" • Vi vil komme tilbake 
til denne saken seinere. . 

Vi skal kort gjennomgå rosultatet av vedtektsbeha..'ldlinga, paragraf for 
paragraf: 

§l. FORHÅLSBESTEHI1ELSE. 
Her konstanterer vi bare at det ble vedtatt kristen formålspcu·agraf i 
de kommunale daghjemmene med 43 mot 41 stemmer. Paragrafen er tidligere 
gjengitt i sin helhet i medlemsavisa. 

§ 2.FORVALTNING AV BiJlliEHAGER. 
Her gfu~ det fram at ansvaret for planlegging, bygging og drift av kom
munale barnehager og barneparker tilligger en særskillt barnehagcnemd. 
'

1Nemda fastsetter nærmere regl er for valg av foreldrenes og de ansattes 
representanter, som har møte- og uttalerett i denne. 
11Nomda velges av bysty-.cet og dens funksjonstid skal falle snmmen ned aen 
lcommunale valgpe1 i ode". 
i 1Vedtak som er fatt et av sekretariatet/administrasjonen eller styrGt for 
den enkelte barnehage i medhold av delegasjon fra nemda, kan innklages 
for barnehagenemda •• Barnehagene skal ha felles pedagogisk/psykologisk 
rådc;ivningstjeneste med grunnskolen." 

§3. FOI:ELDREP.ÅD. 
11Barnehagene skal ha et foreldreråd som består av alle foreldre/foresatte 
til barn i vedkommende barnehage". 
"Første møte i foreldrerådet innkalles og l edes av barnehagens styrer. 
På dette møtet velges rådets forma:r1..n og varaformann. Formannen sknl vc,;re 
foreldrenes representant i styret, med varaformannen som varamann. I 
tillegg velges 2 foreldrerepresentanter som sammen med formannen og voxa
formannen utgjør foreldrerådets arbeidsutvalg som har ansvaret for i!m
lcalling og ledelse av senere rådsmøter. Alle valg gjelder for l år, oc; 
de skal være skriftlige dersom noen krever det. Ved avstemming gis en 
sterame for hver fremmøtt. Det skal føres protokoll fra møtene •. Ansntte 
som selv har barn i barnehagen er ikke valgbare som foreldrereprescmtcmtcr. 
Foreldrerådet skal ivareta barnas eg foreldrenes interesser når det gjel der 
å sikre barna gode utviklings- og alktivitetsmuligheter. Foreldrerådet skc•.l 
D.vholde i!1inst 2 møter i året. Personalsaker skal ikke ligge underfveldrerådets 
ansvarsområde. Nemda kan fastsette nærmere regler for foreldrerådets virk
somhet. 

§4. STl'RER FOR BiillNEHAGENE. 
nDet opprettes styre . ·for barnehagene. Der forholde:me ligger 
til rette for det, kan det være felles styre for 2-6 barnehc:ger . Styret skal 
ha følgende sanrrnensetning: l representant for foreldrene, l for de ~~satte og 
3 representanter valgt av bydelsutvalget. Der en har felles styre f or flere 
barnehager velger den enkelte bCU'nehage representanter for roreldrene os de 
ansatte som møter under behandlingen av saker for vedk01:1raende barnehage. Nemda 
er styre for familiebarnehager. Styreren for den enkelte barnehage har møte og 
talerett i saker som angår vedkommende barnehage og kan kreve 5. f& sin menin::; 
i en sillc ført til protokolls. Styret skal se til at barnehagene blir drevet i 
sai!lsvar med gjeldende lover og kommunale vedtak og innen rnr:tr.len o..v tildel t e 
bevilgninGer . Styret foretar innstillinger ved ansettelse av personale og ved 
opptak av barn. Det fremmer forslag om budsjett og årsplan for barnehagene et..,-:;r 
i1~stilling fra styreren. De som møter i styret har taushetsplikt, jfr. lovene 
§ 13. Foreldrerepresentantene fratrer ved behandling av opptruc. 
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§ 5. OPPI' ilK AV BAr'1N. 
11TTemda avgjø:r hv_or mange barn og hvilke aldersgrupper den enkelte barne-
hage ~:::-;;n, ~u i n1ot. Barneh~gen e~ åpen for barn under skolepliktig alder, og 
barn pa ·nlsvo..re~de modn~nq;str~nn som· har fast bopel i Oslo. Utenbysb oende 
kan . t a s o:pp e~ter avg j ørelse i. nemd<;-• ?rdinc~rt opptak av barn avgjøres av elet 
sos~ale d~str~ktsutvalg etter ~nnst~ll~ng fra barnehagens styre . Avg j ørelsen 
1G:U1 a.'1kes inn for nemda, som avgjør opptaJ:et med endelig virknin~. 
Bar n under 3 år opptas fol~· l år ad gqngen, mens eldre barn gis tilsagn om 
p l ass fram til skolepliktig alder. :$;Like t ilsagn g j-elder ikke ved flyttinP.' 
L'l t' t O '-' -~..~ a.nne :1.nn nksomrade . Opptaksmyndigheten kan gjør e tilsagnet betinget av 
a t den hvert ~r, innen s øknadsfristens ]ftløp, f å r melding om far,Jiliens s itua
sjon. ~r det ~l'pste.t~ endringer av betydning, kan opp taket t as opp til ny 
vurder~ng. 17 V~dere gar det f:ram av denne paragrafen at det ska l fastsettes 
særskilte re tningslinjer for opptak av barn med funksjonsherffilinc;er. 
Denne paragraf?ri sier også at foreldrene ikke kan føl ge seg sikker 1)å å få 
'tm~na :i.rni selv oni de har fylt 3 år., hvis det er oppstått 11 endrinc;er-· av. 
betydninc;n~ 

§ E. BEI'AI!ING. . 
11Bystyret fastsetter betalingssatser ,;fp-r o:pphold' i de barnehager s:t)m komnmncr'. 
yter dri f tstilskudd. Det fastsettes egne satser for utenbysboendo~· ; 1Sølaiader 
om f riplasser avgjøres av de sosiale distriktsutvalg på de viDder som er fc.st 
sntt i bystyrets v edtak om betaling. WJmda kan unntaksvis innvilge s øknader 
01;1 nedsettelse o..v o.vgiften eller ettergi skyldi g avgift.mr 
Videre {.;2 .. r det f rarn at betalingen sknl skje forskuddsvis hvc::: måned. Skyl di g 
avgi f t medfører melding til foresatte, med g j enpart til distrilctskonto:;.~et og 
bo..rnehagens styrer. Uteblir betaling neste måned , vil saken bli la~t fro..m for 
b . hagenemda, s om kan fatte vedtak om at om at 'Jarnet skal tas ut o.v bo.rneh.J.gon. 
Vider c~C,r det fram a t betaling påløper også for ubenyttet plass dersom dem1e 
i kke er sagt opp med 14 dagers vnrsel. Det gis kun f riul:rag for sykefravær pn 
llimd. eller mer. 

§ 7. ÅPFINGSTIDER. 
' 1He~:1da f-astsetter åpningstider for dEll enkel t e barnehage e;_tter innstilling f:~a 
styret . Åpningstiden kan maksimalt vcere 91/~:- t i me pr. dag. Oppholdst i den bør 
tilpo..sses det enkelte barn eig f amiliens situasjon. Nemda avgjør søl::nader om 
dislJensasjon fra åpningstid~n. Bornehage1i.e er åpne alle virkedager unnto.tt lørdag, 
jule- og nyttårsaften.· De er stengt søn- og helligdager . Nemda bestenuner hvor
vidt barnehager skal holdes stengt i innt i l 8 uker-. 11 

Her er det verdt å · merke seg a t man har gått bort fra det oppri1melige for
slaget om å redusere åpningst iden med et kvarter til 9 timer pr. dag. Dessuten 
heter· det at 11 oppholdstiden bør tilpasses det enkel t e barn og f .::u·niliens si tua
sjon". Dette er en seier i forhold til det opprinnelige fors l ag t il åpningstid. 

§ 3. HELSEBESTEl-1HELSER. n 
Ved l.gar-.cs opptak s kal foreldre eller andre foresatte skrive en erklæring 0~1 

at de ska l sørge fal~ o..t barnet følger ent en hel s estasjo:nkontroll som bestemt 
i lov om helsetiltak blant barn m. v ., eller tils varende kontroll hos annen l e:;e" 
Når bm~;,1et besrynner i barnehagen etter sykdom, shal foresatte eller c.ndre fo:-o
satte avgi en erklæring 01;1 a t de anser barnet som friskt nok til å begynne i 
institusjonen igjen. De t er ild<:e nødvendig med legeattest. Ved syll:dom v.vcjør 
styreren om barnet midlertidig iYJ(e kan være i bo..r1,1ehagen. Hidl ertidighet en 
må ·il:d:::e strekke seg over l ulte u t en . erkfæring fra l ege11 • Videre står det: 

nvanlig sykdom som host e , forkjølelse etc. skal ikke automatisk resultere i o.t 
barnet ikke kan mre i ba:fmehagen11

• 

§ 9• HATSETIVERil'TG. 
I·!aten i barnehagen skal være ernæringsmessig fullverdig og riktig s o.mmensatt 
og tilp~set de ulike alderst:r:-inn. Barnehar;enemda fastsetter antallet måltider. 
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§ 10. Å..RSPL/I.N H.V. Denne pnrnc;rnfcn tnr f or soc; bl. n . : 11Styrct i bo..rncho.s on 
fc.stsottor hvo!~1 <Xv pcr som:Qot son skcl vær e ste;dfortrodcr f or styreren i 
dom1c5 frn~r dorsou det vnror i t o uker eller nor. Ved kortc1~e frnvær 
skcl styrorcm selv utpeke en o..v o..vdelingslodornc til sin stedfortreder. 
Det sko..l føres kartotekkort over hvert enkelt bnrn. På kort e t sk.:1l kun 
de nest nødvendige opplysninger on bnrnet 1 dets fores.:J.tte og søsl:cn 
føres opp. Nendn fastsetter nærr1er 0 regler for hvilke opplysninger son 
skal registreres. Det sko~ f ør es frc:uJnøtoprotokoller over bnr11 og porso>1clo~ 

§ 11. PEI;SON.I'..LADHDUSTRASJON. 11Ledige s tillinger skal til v.:1nli~ lmnncjørcs 
offentlic;. Utlysning, utferdigelse av tilsttingsbrcv og melclin::; til sølærnc 
foretas o..v nemndas a·ekret.:J.ri.:J.t. Kunng jøringen skcl gi OlJplysning on .:J.t 
personalet tilsettes på prøve 1/2 år og nt de tilsettes i ko;~1l:1Ul1on soD 
såclm1 med et forbehold oD overføring til tjeneste ved onnen bo..rneho..0e 
mm den SO!i1 er nevnt i utlysningen. Søknnder stiles til Oslo korJi:lUne og 
sendes vedkor;mwnde b.:J.rneho..ge11 • 

§ 12. IVERICSTTING OG OVERGANGSFORHE:::; . 11Vedtektcne g j ør e s e j e ldenclo fl~il. 
1.8.1977 ned u11 .. nto..k: for § 2 1 son settes i verk slik:Den11 do..ginsti tusjens
og pnrktm1tenm:md11 som ble oppnevnt i 1976 fungerer sor:1 b.:J.rneh.:J.genemnc~:::t 
i Oslo fr:::tn til 1.1.1978. Frn denne dnto overt.:J.r en nermd valgt etter 
best omr.10lsene i § 2. Funksjonstiden skal dcc; begrenses til 2 !':.1.~ f ørst e 
c;nng11 • 

JO:~ dette V.:J.r utdrc;; av de nye vedtell:tcne for Oslo konmun::>J.e bnrnchnge:c 
og enhver fnr gjøre seg. opp sin egen mening. At disse vedtektene ilmeholder 
en rekke over gr ep mot b::u'r.e, foreldrene og personalet burde vel i ngen 
betvile . Hår det g j elder vedtekter f or barneparker, s & vil vi komme tilbC\ke 
til det t e eeinere. 

ODSf' OBSl OBSl OBSI OBSJ OBSl OBSJ OBSl OBSJ OBS J OBS l ODC l 

D!i.GHJEHSiU\SJONEN VIL I NÆRNESTE FRf-J.1TID J-"L.'lli.!'u"JGEEE El' OPENT HØTE I 
SEimmr, HVOR VI VIL TA OPP DISKUSJON P.Å BUDSJEI'TEI' FOR DAGHJEf'IT'IEI'JE 
FOH 1973. TID 00 STED VIL BLI ANNONSERT SEINERE. VI OPPFORDRE}( DEI1E 
TIL .Å SPP..E DENNE HELDINGEN PÅ DAGHJEMr1ENE OG I GRUPPENE • . 

Et yret . 
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