
Samarbeid med barnehagen
Det er foreldrene som har hovedansvaret for barns 
oppdragelse. Barnehagen er et kompletterende 
miljø i forhold til hjemmet. Foreldre og barnehage 
skal ha regelmessig kontakt om barnets trivsel og 
utvikling. Samarbeidet skal gi mulighet til å bygge 
en nødvendig, gjensidig forståelse for de dilemmaer 
som kan oppstå når hensynet til et enkelt barn må 
ses i forhold til barnegruppen.   For å sikre sam-
arbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha 
et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldre har rett til å bli hørt og skal ha mulighet 
til å påvirke – både som enkeltforeldre – og i sam- 
arbeid. Fra 1.august 2010 er det opprettet et eget 
nasjonalt foreldreutvalg for barnehagen (FUB) – 
utvalget skal være barnehageforeldres stemme i 
møter med politikere og andre myndigheter. 

Les mer om FUB her http://www.regjeringen.
no/nb/dep/kd/aktuelt/nyheter/2010/Oppret-
ter-nasjonalt-foreldreutvalg-for-bar nehager.
html?id=610292
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Rammeplan for barnehagens innhold 
og oppgaver 
Barnehagene i Norge reguleres av barnehage- 
loven 17.juni 2005 nr. 65. Med hjemmel i loven 
har Kunnskapsdepartementet fastsatt forskrift om  
rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

En konkretisering av rammeplanen skal gjøres i 
den enkelte barnehages årsplan.

Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens 
verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Rammeplanen 
kan lastes ned her: 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/
lover_regler/reglement/2006/rammeplan-for-
barnehagens-innhold-og-opp.html?id=278626

Ny formålsparagraf 2010
Fra august 2010 trer den nye formålsparagrafen i 
kraft. 

Formålet for barnehagen fastsetter hva som 
er barnehagens samfunnsmandat og hvilket  
verdigrunnlag barnehagen skal bygge på.

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med 
hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og 
fremme læring og danning som grunnlag for allsidig 
utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende 
verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik 
som respekt for menneskeverdet og naturen, på ånds-
frihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidar-
itet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner 
og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og ut- 
forskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hver-
andre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende 
kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til med-
virkning tilpasset alder og forutsetninger. 

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, 
og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal 
bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et 
utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. 
Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og 
motarbeide alle former for diskriminering.

(Barnehageloven § 1)

Rett til plass
Barn som fyller ett år senest innen utgangen av  
august det året det søkes om barnehageplass, har 
etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august 
i samsvar med denne loven med forskrifter. 

• Barnet har rett til plass i barnehage i den  
kommunen der det er bosatt. 

• Kommunen skal ha minimum ett opptak i året. 
Søknadsfrist til opptaket fastsettes av  
kommunen. 

(Barnehageloven § 12a)


