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Den første kommunale barnehagen:

Folkebarne

m
I

hage for

barn fra alle
land
Den 29. november 1918 tok medlem av
barneforsorgskomitéen i Kristiania, Julie
Augusta Stang, til orde
for opprettelse av en
kommunal folkebarne
hage. To år senere ble
den åpnet i biblioteks
bygningen på Schous
plass. Der er den forsatt
Folkebarnehagen har
med årene fått et
internasjonalt preg.

Schous plass
barnehage har
siden 1920
holdttil i byg
ningen til

Deichmanske
biblioteksfilial

på Schous
plass.

AV VESLA AALL
Augusta Stang (f. 11.12.1869) var lærerin
ne i Oslo 1896-1905. Hun var dessuten
journalist og politiker. Hun har utgitt bø
kene: «Til Arbeide og Lek», «Haandbok
for gutter og piker» og «Lekeboken», til
underholdning og selvvirksomhet for
barn og ungdom. Dessuten utga hun sam
men med sin søster «Norsk Læsebok for
barneskolen» del I t.o.m. IV.
Frk. Stang foreslo at barnehagen skulle
få plass i den såkalte Eventyrsalen i

Deichmanske biblioteks filial på Schous
plass. Beklageligvis har det ikke vært
mulig å finne frem til de argumenter Au
gusta Stang la til grunn for sitt forslag om
opprettelse av barnehagen på Schous
plass. Vi finner det imidlertid interessant
at Valborg Holst som var utdannet som
barnehavelærer, drev en privat barneha
ge i noenlunde nærhet, nemlig Sagene
Folkebarnehave i EFFATA. I 1927 søkte
Ruth Frøyland Nielsen og Inger Grundt
Pedersen som hadde overtalt driften av
barnehagen, Oslo kommune om drifts
bidrag.
Ruth Frøyland Nielsen var utdannet
førskolelærer fra Pestalozzi/Frøbelhaus i
Berlin. Hun ble senere dr.philos. hos Pia
get/Rousseau Instituttet i Genéve.
Inger Grundt Pedersen var utdannet
som førskolelærer ved Frøbelinstituttet i
Norrkøping. Hun fikk stor betydning for
barnehagesaken og förståelsen av försko
lebarnets behov her i landet. Hun var en
av initiativtakerne for opprettelsen av
den første skole i Norge som utdanner
førskolelærere
Barnevernsakademiet.
Inger Grundt Pedersen var skolens rektor
fra starten i 1935 og frem til 1966 da hun
gikk av med pensjon.
FOLKEBARNEHAGEN
Tanken om Folkebarnehagen var hentet
fra Tyskland og var også levende i de
nordiske land. Barnehagen skulle nå
frem til folket, til arbeiderfamilier som
seiv ikke hadde midler ti! å gi barn et pe
dagogisk miljø. Barnehagen ble dermed
et reelt alternativ til asylene.
Det er tenkelig at Augusta Stang har
hatt Folkebarnehagen i tankene når hun
foreslo opprettelse av Schous plass bar
nehage.
Frk. Stangs forslag ble behandlet av
ulike kommunale instansen Barnefor
sorgskomitéen ga 22. mai 1920 sin prinsi
pielle tilslutning til opprettelse av barne
hagen enten i tilknytning til barneasylene
eller utenfor disse.
Skolestyret og skolestyrets undervis
ningskomite la stor vekt på at saken skul
le løses. Det var komitéens forutsetning
at barnehagen skulle skjøttes av dertil

Vesla Aall f. i
1921 i Bergen,
pensjonist, for
henværende
avdelingssjef
ved Barnehage
kontorets
driftsavdeling.
Vesla Aall er ut
dannet som før
skolelærer ved
Socialpedago
gisk Seminari
um i Århus og
haretårstil
leggsutdannelseved Shady
Hill School.
Mass. USA i
erytmikk og
musikk for før
skolebarn.

skikkede lærerinner og at den ble helt
uavhengig av de planer som gjaldt for
barneasylene. Barnehagevesenet burde
etter komitéens mening ligge under sko
lestyrets ledelse.
Fra bibliotekshold fant man at drift av
en barnehage i Eventyrsalen fait i tråd
med bibliotekets bestrebelser for å frem
me den oppvoksende slekts kultur.
Den 2. juni 1920 vedtok Formannska
pet opprettelse av barnehage i filialbib
lioteket på Schous plass. Videre vedtok
Formannskapet den 12. mars 1924 at bar
nehagen skulle sortere under rådmannen
for 111 avdeling og ligge under skolesty
rets ledelse.
Ved bystyrets vedtak av 25. juni 1925
ble det oppnevnt et særskilt barnehageut
valg på 3 medlemmer som skulle ta seg
av saker som gjaldt kommunens barneha
ger. Utvalget behandlet bl.a. i møte den
17. september 1925 spørsmålet om å skaf
fe lokaler til nye barnehager ved enkelte
av folkeskolene. 1 møte den 2. februar
1931 fant barnehageutvalget på grunnlag
av uttalelser fra folkeskolens overlærere
og skoleinspektøren at barnehagen, slik
som rådmannen også hadde fremholdt,
ikke kunne ansees som særlig påkrevet
som underbygning eller forberedelses
kurs for folkeskolen.
Utvalget erklærte seg enig i at det for
tiden ikke skulle treffes forberedende
skritt til opprettelse av noen ny barneha
ge. På den annen side var utvalget enig
med rådmannen i at Schous plass barne
hage i alle fall på den tiden dekket el be
hov som inntil da ikke kunne bli tilfreds
stille! ved igangværende daghjem (bar
neasyl). Barnehageutvalget mente at bar
nehagen mest mulig burde erstattes av
daghjem. Overensstemmende med dette
syn fant barnehageutvalget sammen med
rådmannen at barnehagesaker er en mer
«social foranstaltning» enn en skolesak
og derfor burde overføres til rådmannen
for sosiale saker.
Barnehageutvalget ble opphevet i 1931
og tilsynet overført til barnehjemsutval
get. Til å føre det nærmeste tilsyn med
barnehagen ble samtidig oppnevnt en til
synskomité på 3 medlemmer. Adgangen
til barnehagen var gratis.
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Spørsmålet om barnehagens admini
strative tilknytning har helt siden 1920årene fra tid til annen vært gjenstand for
vurdering og drøftinger. Barnehagens to
sidige funksjon, som både et pedagogisk
tilbud og som et omsorgstilbud kan være
en vesentlig årsak til dette.
BARNEHAGEN SOSIALT
HJELPETILTAK?
Lov om barnehager m.v. ble innført i
1975. Her blir barnehager definert som
en pedagogisk tilrettelagt virksomhet for
førskolebarn. De tidligere barneasyl som
i Oslo ble kalt daghjem siden 1925, blir i
henhold til barnehageloven kalt heldags
barnehager. Et utvalg fremla i 1977 for
slag til vedtekter for Oslo kommunes bar
nehager i medhold av barnehageloven.
Utvalgets medlemmer hadde delt syn på
barnehagenes administrative tilknytning.
Fordi dekningsprosenten var så vidt lav,
og man derfor ved opptak av barn måtte
prioritere etter sosiale kriterier, så flertal
let i utvalget barnehagene som sosiale

Siden 1982 har
det vært spesi
elle tilbud for
innvandrerbarn
på Schous
plass barneha
ge. 5-6åringe
ne går i kort
tidsbarnehage,
mens de yngre
barnafra 11/2
til 4-5 år har le
ketilbud uten
dørsi barne
parken.

hjelpetiltak, og at det derfor var mest na
turlig med administrativ tilknytning til
sosialrådmannen. Et mindretall pekte på
at barnehagene etter sitt formål skulle
være et pedagogisk tilbud. Mindretallet
regnet med at etter hvert som utbyggin
gen fortsatte, ville det i mindre grad være
nødvendig å legge vekt på sosiale kriteri
er ved opptak. Mindretallet mente ellers
at barnehageadministrasjonen burde ha
en selvstendig status, men knyttes ad
ministrativt til Kulturrådmannen på sam
me måte som skoleadministrasjonen.
I 1980 ble barnehagekontoret opprettet
som egen etat og losrevet fra barneverns
kontoret hvor barnehagesaker til da had
de ligget. Pr. januar 1987 fikk barnehage
kontoret administrativ tilknytning til
Kulturdirektøren. Pr. juli 1988 vil en rek
ke av kommunens tjenester bli desentrali
sert. Bl.a. skal barnehagekontoret desen
traliseres til bydelsforvaltningene. Det vil
bli opprettet lokale kultursjefstillinger
som blant annet skal ha ansvaret for bar
nehagesaker i bydelene.
Schous plass barnehage ble åpnet hos-
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ten 1920. Det var opprinnelig meningen
at barnehagen skulle ta imot barn mellom
5 år og skolepliktig alder, og barnetallet
ble fastsatt til 40. Personalet besto av en
lærerinne (bestyrerinne) og en assistent.
De skulle ikke gi noen egentlig undervis
ning, men en skulle søke å utvikle barnas
oppfatningsevne ved samtaler, eventyr,
sang og lek. Innimellom skulle barna
også beskjeftiges med lettere arbeid.
Søkningen til barnehagen var stor, og i
1921 ble det gitt bevilgning til nok en læ
rerinne for at barnehagen kunne oppta i
alt 60 barn. Videre ble adgangen begren
set til bare å gjelde barn som skulle be
gynne på skolen neste år.
Oslo Formannskap vedtok 14. juni
1933 plan for barnehagen. Planen sier i
§2: « Barnehavens oppgave er åby et godt
og trygt oppholdssted for barna, og venne

‘l _

dem til en god oppførsel, orden og rens
lighet, videre å sysselsette dem på en sund
og naturlig måte samt ved passende mid
ler å utvikle deres oppfatningsevne». Ut
over dette gir ikke planen nærmere ret
ningslinjer for innholdet av barnehagetil
budet.
Barnehagen skulle fortrinnsvis ta inn
barn hvis pårørende ikke kunne føre til
syn med dem på grunn av at de hadde
arbeid utenfor hjemmet. Opptaket av
barn skulle avgjøres av bestyrerinnen.
Hun kunne nekte å oppta et barn når det
kunne formodes at barnet på grunn av
åndelige eller legemlige mangler eller på
grunn av slett oppførsel ville volde ufor
holdsmessige vanskeligheter eller virke
uheldig på de øvrige barn. Barn som led
av smittsom sykdom eller var befengt
med utøy, måtte ikke opptas.
Barnehagen ble drevet som vanlig un
der 2. verdenskrig inntil 2. desember
1942, da lokalene ble beslaglagt av Gru
nerløkka skole. Den ble åpnet igjen hos
ten 1946, og barnetallet ble da redusert til
40. I 1963 var barnetallet redusert til 25,
mens barnas oppholdstid var 3 timer dag
lig fra 1. september til ut mai måned. På
den tid ble det ikke opprettet flere kom
munale barnehager med så kort opp
holdstid.
FØRSKOLEKLASSER

Barnehagene
skal være et
pedagogisk til
bud og har
samtidig en
omsorgsfunk
sjon. Denne to
sidige oppgave
kan være en av
årsakene til at
det helt siden
1920-årene har
vært utredet og
diskutert hvor
barnehagene
administrativt
horerhjemmei
det kommunale
system.

I 1965 vedtok Oslo skolestyre et forsøk
med førskoleklasser med start hosten
1965. Forsøket begynte med 3 klasser og
ble i lopet av forsøksperioden utvidet til
14. Det var en klar forutsetning for forsø
ket at det i førskoleklassen ikke skulle
drives undervisning i vanlig forstand.
Lærerne skulle være forskolepedagoger
(barnehagelærere) og småbarnspedago
gikkens målsetting og metoder skulle leg
ges til grunn for arbeidet i disse klassene.
Rapporten fra forsøket som ble lagt
frem i juni 1970, viste at såvel foreldrene
som skolen var svært godt fornøyd med
ordningen. Skolesjefen foreslo i sitt for
slag til langtidsbudsjett 1972/76 at før
skoleklassene i løpet av budsjettperioden
skulle bygges ut til å omfatte alle 6-årin
ger i Oslo. Etter forsøksperioden ble ord-

ningen med førskoleklasser videreført ett
år av gangen til og med skoleåret
1974/75.
I juni 1975 vedtok Formannskapet
etter vedtak i skolestyret at ordningen
med førskoleklasser skulle opphøre. Bar
nehagenemnda ble anmodet om i samar
beid med administrasjonen å fremme for
slag om tilbud rettet mot 6-åringer i om
råder av byen der behovet syntes størst.
Barnehageloven av 6. juni 1975 inn
førte begrepet «korttidsbarnehage» som
defineres som en barnehage hvor barn tas
imot inntil 4 timer pr. fremmotedag.
Allerede samme host ble det vedtatt
opprettelse av 9 kommunale korttids
barnehager. Pr. idag finnes det 23 kom
munale korttidsbarnehager. 13 av disse
har plass i skolens lokaler og kalles for
barnehageklasser.
Schous plass barnehage defineres etter
barnehageloven som en korttidsbarneha
ge. Den har en daglig åpningstid på 3 ti
mer og tar imot 20 barn. Den følger skole
ruten når det gjelder ferier og fridagen
Fra 1970
1980-årene har det skjedd
store endringer i befolkningsmassen i
Griinerløkka/Hammersborg-stroket. I
1982 var bydelen den som hadde den
største prosent innvandrere. Det var
12,7% utenlandske statsborgere i om
rådet. En vesentlig del av innvandrerne
er pakistanere. Det foregår mange aktivi
teter i strøket satt igang av innvandrerne
seiv, bl.a. koran-lesning i biblioteket på
Schous plass. Selve plassen er også et yn
det tilholdssted for mange beboere. Bar
na leker på plassen og de voksne, norske
og innvandrere, samler seg på benker for
å prate.
TILBUD TIL INNVANDRERE
I tråd med innstilling fra Kommunal
rådutvalget om Innvandrere i Oslo i april
1978 har tilbudet om familieaktiviteter
for innvandrere inkludert norskundervis
ning for kvinner og et leke og læretilbud
for førskolebarn. Norskundervisningen
har ligget innunder skolesjefens kontor,
mens leke/læretilbudet har ligget under
innvandrerkontoret og barnehagekonto-

Den 16. august 1982 vedtok barnehage
nemnda at det skulle igangsettes et pro
sjekt som et forsøk for 1982/83. Forsøket
er senere videreført og vedtatt prolongert
til 30. juni 1988. Prosjektet er tilknyttet
240 timers norskundervisning for inn
vandrerkvinner ved Hersleb skole. Det
består av 3 enheter: korttidsbarnehage på
Schous plass barnehage, for 6 barn i alde
ren 5-6 år, et utendørs leketilbud for barn
i alderen 1 1/2 til 4-5 år i gjenåpnet avde
ling ved Schous plass barnepark og en til
synsordning for de aller yngste barna.
Prosjektet benytter plasser som ellers vil
le stått tomme i barnehage/barnepark.
Som et bindeledd mellom mødre/barn og
de ansatte er det tilsatt morsmålstrenere.
Oslo kommune har fått dekket en vesent
lig del av driftsutgiftene gjennom statlige
midler.
Det har i prosjektperioden vært et ak
tivt samarbeid mellom skolesjefens kon
tor og barnehagekontoret for å få til den
best mulige ordning. Barnehagekontorets
konsulenter har fulgt prosjektet nøye og
gitt de ansatte betydelig veiledning. En
av hensiktene med å prøve ut prosjektet
har vært å la innvandrere oppleve i prak
sis hva en barnehage/barnepark er, og se
om de ville søke sine barn inn i pedago
giske tiltak senere. Det har vist seg at
mange av de föresatte som tok del i forsø
ket senere umiddelbart har søkt sine barn
inn i vanlige barnehager, og at de som
andre föresatte betaler oppholdsavgift
for barna.
Barnehagen på Schous plass er sin
hoye alder til tross, på ingen måte moden
for pensjonering. Personalet har vist evne
til omstilling i sitt arbeide med innvand
rerbarna og har gjort et utmerket godt
arbeide med dem som det står all respekt
av.
Neste etappe for Schous plass barne
hage er å omstille seg til den nye bydels
forvaltningsordningen som blir gjort
gjeldende fra 1. juli 1988.

