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moss avis Mediehuset Østfold AS utgir Moss Avis som en redaksjonelt 
frittstående, partiuavhengig avis. Dens grunnsyn skal være liberal-
konservativt, basert på hovedstrømningene i de holdningene som 
hittil har preget avisen. 
 Moss Avis og andre produkter som er knyttet til merkenavnet, 
skal dekke behovet for en allsidig avis i Moss og de distrikter som til 
enhver tid er naturlig nedslagsfelt. Avisen skal hevde Moss` og 
regionens interesser. Moss Avis skal bidra til å fremme arbeids- og 
næringslivet, samt alt byggende sosialt, humanitært, kulturelt og 
relgiøst virke i lokalsamfunnet. Moss Avis skal være liberal når det 
gjelder å gi plass til meninger og debatt. Redaksjonsledelsen skal 
være uavkortet i samsvar med de vanlige regler som gjelder i norsk 
presse. 

Gjennom stortingsmeldingen 
«Framtidens barnehage», viser 

regjeringen ønske og vilje til å satse 
på kvalitet i barnehagene. LEDER-
NE støtter de fleste tiltakene som 
foreslås. 

Men vi hadde ønsket oss et større 
fokus på god barnehageledelse. 

LEDERNE er et fagforbund som 
organiserer mange dyktige og 
dedikerte ledere i norske barneha-
ger. Disse er lojale og trofaste mot 
sin arbeidsplass. 

Men når konkurransen om 
arbeidskraften øker i samfunnet 
generelt og i omsorgssektoren 
spesielt, er det viktig at arbeidsgi-
ver ikke tar sine ansatte for gitt.

Faglig utfordring, muligheter for 
kompetanseheving, lønn og et 
godt arbeidsmiljø er viktige 
faktorer for at folk skal bli i jobben. 

Det er bra at regjeringen legger 
vekt på økt barnehageforskning, 
dette indikerer et ønske om 
faglighet og pedagogisk utvikling 
av barnehagesektoren. LEDERNE 
er også svært glade for at man 
stiller økte krav til bemanning i 
barnehagene.

Regjeringen forslår å innføre et 
krav om grunnbemanning i 
barnehagen på én voksen per tre 
småbarnsplasser (1:3) og én voksen 
per seks storbarnsplasser (1:6) 
innen 2020. 

Vi hadde håpet at regjeringen 
også ville fulgt opp anbefalingen 
fra Øie-utvalget om også å innføre 
krav om antall pedagoger.

I dag stilles det utdanningskrav 

kun til pedagogisk leder og styrer.
Av ansatte i barnehagene er det 

drøyt halvparten (53 prosent i 2011) 
som har en barnefaglig utdanning i 
form av pedagogisk høyere 
utdanning eller fagbrev i barne- og 
ungdomsarbeiderfag. 

Om lag 20.000 ansatte har ingen 
utdanning utover grunnskole og 
totalt mangler ca 40.000 ansatte 
pedagogisk utdanning. 

Det er viktig å understreke at de 
ufaglærte i barnehagene gjør en 
fantastisk bra jobb hver eneste dag. 

Kunnskapsminister Kristin 
Halvorsen har flere ganger 
understreket hvor viktig skolele-
derne er i skolen. På samme måte 
mener LEDERNE det er riktig å 
tenke når det gjelder barnehager.

Når vi ønsker strengere krav til 
utdanning og økt lederfokus, er det 
et ønske om å utvikle norske 
barnehager videre. 

Barnehageledere krever økt fokus

– God ledelse gir barnehagekvalitet

Godt kvalifiserte 
ansatte og gode ledere, 
er viktige premisser for å 
skape god kvalitet i barne-
hagen.

VIKTIG: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen har flere ganger understreket hvor viktig skolelederne er i skolen. Det samme gjelder for barnehager.  FoTo: joN-IVaR FjEld

Aktuelt

Jan Olav Brekke
forbundsleder i LEDERNE,

Kjersti Stavrum@
lokenStavrum
Skikkelig nedtur, 
melder venninne 
bosatt v TelenorA-
rena. No kaos,no 

søppel, plass på bussen og fine fans. 
Antiklimax de luxe.

Halvor dahl@Halvordahl
Nyttig medisinsk informasjon i 
Aftenposten: «Det er klart at koma 
ikke er noen gunstig tilstand å være i»

Mariann Måleng@MariannMaleng
Vurderer å ta fri i dag - våren er 
kommet!!!

Tage Pettersen@tagep
AP vil utjevne sosiale forskjeller ved å 
gi ALLE gratis tannhelse. Litt til alle er 
deres svar på ulikheter. Det er å 
videreføre ulikhet!

FredrikMyhre@FredrikGMyhre
Besøk av lille-Panda på kontoret i dag 
- vil ta vare på Lofoten, Vesterålen & 
Senja!

Kjetil Try@Kjetiltry
«100% veimat,» garanterer Esso med 
sitt nye slagord. Lenge siden ledelsen 
der har spist på norske veikroer med 
andre ord.

Ulf Morten davidsen@Ulf_Morten
På tide å stå frem: jeg har fløyet med 
Ryan Air!

Håvard jensen@khaavard
Det er ikke bare å kutte 100 milliarder 
uten at det går ut over noe,Sigbjørn 
Johnsen lurer på hvor de blå skal 
kutte? Ring og spør.

Kra kra fra Twitter

Tro på det 
alternative
Mangt kan måles for å finne ut hva nordmenn 
tror på. Men troen på såkalt alternative behand-
lingsmetoder er i alle fall på fremmarsj. Ved 
århundreskiftet svarte 1 av 10 at de benyttet seg 
av naturmedisin, urter, selvhjelpsteknikker og 
desslike. 

Nå har andelen steget til 3 av 10. Veksten har 
funnet sted i en periode med en betydelig 
økning i statlige budsjetter – «aldri er det brukt 
mer til helseformål» – og med en tiltagende 
politisk strid om omfanget av «vanlige» private 
helsetilbud. Fra rødgrønt hold advares det flittig 
mot et todelt helsevesen der folk med god råd 
kan kjøpe seg ut av køen. 

Forskere anslår at vi i fjor brukte nær 5 
milliarder kroner på behandlingstilbud som 
faller utenfor denne helsepolitiske debatten. 
Tas kjøp av plantebaserte legemidler og 
kosttilskudd med i regnestykket, blir summen 7 
milliarder. 

Det er et mangslungent marked vi her står 
overfor – fra Østens årtusengamle visdom til 
siste nytt fra Amerika. 

Enkelte behandlingsformer og preparater har 
elementer som også skolemedisinen gjør bruk 
av, mye ligger gode utenfor dette grenselandet 
– men ligger til gjengjeld i grenselandet mellom 
helsetilbud og religion.

I den aktuelle brukerundersøkelsen, som er 
gjengitt i Vårt Land, betegner 77 prosent av 
deltakerne sin egen helse som god eller meget 
god. Folk synes altså å bruke milliarder villig 
vekk på å behandle og forebygge plager som 
ikke medfører varig nedsettelse av helsen, 
påpeker forskerne. 

Begynner Verdens helseorganisasjon (WHO) å 
få gjennomslag for sin gamle og etter hver 
omdiskuterte definisjon av helse som «en 
tilstand av komplett fysisk, psykisk og sosialt 
velvære og ikke bare fravær av sykdom eller 
lyte»?

 I møte med de alternative vekstbransjene bør 
myndighetene nøye seg med én ting: Å fraråde 
det som måtte dukke opp av skadelige yttertil-
feller. 

Politikere med skepsis til private helsetilbud 
får trøste seg med at de alternative i alle fall ikke 
tapper det offentlige helsevesenet for ressurser 
– og for øvrig møte en økende etterspørsel etter 
helsetjenester med å begrunne sine prioriterin-
ger best mulig. 

Helsevesenet har for sin del en krevende 
tilleggsoppgave: Å sannsynliggjøre at noen 
vondter og småplager i kropp og sinn er en 
naturlig del av menneskelivet.
 

Dagsordenen
Oljealderen kan vare i 500 år til, sier Saudi-Ara-
bias oljeminister til Dagens Næringsliv. Så er vi 
vel sikret strid om handlingsregelen og konse-
kvensutredninger til 2513.
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Moss Avis 
arbeider etter 
reglene for god 
presseskikk slik 

disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. 
Den som mener seg rammet av 
urettmessig avisomtale oppfordres til 
å ta kontakt med redaksjonen, telefon 
958 96 190 eller e-post: desken@
moss-avis.no. 
 
Det er også anledening til å reise klage 
for Pressens Faglige Utvalg, Rådhusga-
ten 17, 0158 Oslo, telefon 22 40 50 40

Følg Moss Avis på Facebook og Twitter. 
Her kan du diskutere innelgg og kronikker, 
og komme med innspill til Moss Avis' 
debattredaksjon.

Twitter: @mossavis
Facebook: facebook.com/mossavis 

 
Målet mitt er å latter-

liggjøre det røde borgerska-
pet.
 
Morten AAsbø, 
redaktør og initiativtaker til det nye, 
konservative magasinet essensielt.

Barnehageledere krever økt fokus

– God ledelse gir barnehagekvalitet

Barnehagestyrere og -ledere er en 
svært viktig ressurs når det gjelder å 
sikre kvaliteten på tilbudet som gis i 
den enkelte barnehage. 

Vi hadde håpet regjeringen hadde 
løftet dette perspektivet høyere i 
meldingen, men håper uansett at 
barnehageeiere (offentlige og 
private) vil satse mer på barnehage-
ledelse. Dette handler dels om 

kompetanseheving, oppfølging og 
ansvar, men også om konkurranse-
dyktige betingelser hvis man skal 
konkurrere om de beste pedago-
gene. 

Godt kvalifiserte ansatte og gode 
ledere, er viktige premisser for å 
skape god kvalitet i barnehagen. 

Vi håper uansett at barne-
hageeiere, offentlige og 
private, vil satse mer på 
barnehageledelse

VIKTIG: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen har flere ganger understreket hvor viktig skolelederne er i skolen. Det samme gjelder for barnehager.  FoTo: joN-IVaR FjEld

Mårn' du!
Magne Henriksen 
nyhetsredaktør
Lysten til å lære nye ting sies å avta 
proporsjonalt med antall år siden du 
gikk på skolen. Når man etter en del år 
i arbeidslivet iblant kan føle seg 
mettet på ny kunnskap – er motivasjo-
nen lei å finne.

Der kommer barna inn i bildet. Ikke 
bare får man repetert enhver 
gangetabell og forholdet mellom 
cosinus og sinus, man får også brynet 
seg skikkelig iblant og blir bevisst 

egne huller i allmennkunnskapen.
Minstemann på snart seks, er så 

sulten på kunnskap som man kan få 
blitt. Tidligere gikk det i bilmerker og 
produksjonsland. Det utviklet seg til 
hovedsteder og kjente byer. Nå har 
han av uforståelige grunner kastet seg 
over historie, og pugger dronningrek-
ken og kongerekken i Norge. 

De rojale har aldri vært mitt 
sterkeste felt selv om jeg en gang som 
journalistspire søkte sommerjobb i Se 
& Hør – som jeg ikke fikk. 

Desto sterkere blir inntrykkene når 
femåringen sprer rundt seg med 

nyvunnen kunnskap og trekker 
paralleller til egen virkelighet. 
Han har nemlig fått seg 
kjæreste. Og ikke bare én.

«Nei, jeg har to – akkurat 
som Harald Hårfagre.» 

For Harald tok ikke til 
takke med Gyda alene. Og 
når Norges første konge 
hadde flere kjærester må 
det vel være akseptert 
at en kunnskapssulten 
guttepjokk også har 
det?

To kjærester – akkurat som Harald Hårfagre

nettopp!
Kommentarer fra moss-avis.no

Hva har man å tape?
Hva har kommunen nå å tape ved å 
ta en ny gjennomgang av RV 19 og 
plasseringen av den nye jernbane-
stasjonen? Ved private utbygginger 
så drives det planlegging og gjøres 
vurderinger helt fram til «spaden» 
settes i jorda.
less

torodd Hauger om eirik tveitens 
forslag om å se på samferdsel i Moss 

på nytt

Senke kravene
Litt på siden, men; siste (ti-)års 
fokus på at alle skal gå på høgskole 
for å få plass i omsorgsyrker mener 
jeg slår feil ut. I dag er vi avhengig av 
import av arbeidskraft. Hva når 
pendelen snur og svensker, polakker 
etc. reiser hjem? Hvem skal da ta seg 
av våre eldre og andre trengende? 
Det er det samme i politiet. Hva er 
poenget med høgskoleutdannelse 
for å bli lensmann i en bygd på 
vestlandet? Alle MÅ ikke ha 
høgskoleutdannelse for å være en 
suksess!? 

Kan vi senke kravene litt og samtidig 
ha råd til skikkelig omsorgstjenes-
ter? Klarer vi dette uten at det å 
konkurranseutsette er «løsningen»? 
I mine øyne er konkurranseutsetting 
av slike tjenester en måte å lage 
større klasseskiller ved at enkeltper-
soner som eiere av selskaper selger 
sine tjenester og stikker utbyttet i 
egen lomme. Bedre å fordele 
utbyttet på skattebetalerne da?!

«Cauliflowears» om kostnader knyt-
tet til pleie og omsorg

Parkeringsplass
Har ikke den store sansen for 
hytteeiernes privatisering av 
strandsonen, men her synes jeg 
kanskje de har sitt på det tørre 
(plinggg!). Det er etter det jeg 
forstår en privat smal veg. Skjønner 
behovet for at utrykningskjøretøyer 
skal kunne passere. Hva om det 
kunne opparbeides en parkerings-
plass nær Kuskjærbukta. Det er ikke 
dumt å gå fra Nes camping heller. Vi 
går for lite.

Jan F. Knudsen om veikrangel på 
Jeløy


