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Høring om endringer i forskrift om rammeplan for barnehagens innhold 

og oppgaver som følge av endret formålsbestemmelse 
 

Vi viser til deres høringsbrev av 6. juli 2010. 

 

Barneombudet skal i henhold til lov og instruks arbeide for at barns behov, rettigheter og 

interesser blir tatt tilbørlig hensyn til på alle samfunnsområder. Ombudet skal særlig følge 

med i at lovgivning til vern om barns interesser blir fulgt, og at norsk rett samsvarer med de 

forpliktelser Norge har etter FNs konvensjon om barnets rettigheter. Videre skal Ombudet av 

eget tiltak, eller som høringsinstans, ivareta barn sine interesser og behov i samband med 

planlegging og utredning på alle felter. Ombudets mandat er begrenset til barn under 18 år. 

 

Barneombudet støttet i Høring om endringer i barnehageloven som følge av ny 

formålsbestemmelse, departementets forslag om at barnehageloven § 3 skulle stå uforandret. 

Barneombudet begrunnet dette ut i fra bestemmelsens signaleffekt, og at formuleringen kan 

bidra til å informere foreldre generelt om deres plikt til å lytte til barns mening jfr. BK 

artikkel 12.     

 

Barneombudet har ikke tradisjon for å uttale seg om detaljer i rammeplaners innhold, og 

velger ofte å overlate disse spørsmål til andre faginstanser. Vi har derfor ikke tatt stilling til 

ovennevnte høring.   

Det tilhører imidlertid barneombudets mandat å bidra til å spre kunnskap om barns rettigheter 

etter konvensjonen, og om hvordan man bør gjennomføre disse rettighetene. Det siste ser 

Ombudet som særlig viktig i forhold til små barn, både fordi barns første leveår er en særlig 

viktig periode for virkeliggjøringen av rettighetene, og fordi spesielle trekk ved tidlig 

barndom har betydning for realiseringen av disse. 

Små barn vil vanligvis ha vanskeligheter med å si fra når de opplever krenkelser. Videre er 

barn avhengig av at voksne respekterer deres interesser og erfaringer for at deres rett til 

medvirkning skal kunne virkeliggjøres. Dette igjen krever at barns rett til å uttrykke sine 

meninger forankres i barnets dagligliv, og at de som skal bidra til dette i barnehagen hele 

tiden har gode nok redskap tilgjengelig for slik å sikre en reell medvirkning.  
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På denne bakgrunn ser vi fram til å kunne komme med innspill ved revisjon av rammeplanen 

som følge av blant annet St.meld. 41 (2008- 2009) Kvalitet i barnehagen. 

 

 

 

Med vennlig hilsen  

  

  

Reidar Hjermann Hilde Rakvaag 

barneombud seniorrådgiver 

  

 


