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Høringssvar - Endringer i forskrift om rammeplan for barnehagens 

innhold og oppgaver som følge av endre formålsbestemmelse 

Vi viser til høringsbrev av 30.6.10 vedrørende endringer i forskrift om rammeplan for 

barnehagens innhold og oppgaver som følge av endret formålsbestemmelse.  

 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) støtter i hovedsak de endringer som 

det legges opp til og anser barnehagens innhold og formål ivaretatt i forslaget til 

endringer. IMDi ser det som positivt at rammeplanen tar opp i seg at det norske 

samfunnet er sammensatt og mangfoldig, noe som gjenspeiles på en god måte i 

kapitlene om Barn og barndom (1.4), Barns medvirkning (1.5), Inkluderende 

fellesskap med plass til det enkelte barn (1.9), Barnehagen som kulturarena (2.6), 

Etikk, religion og filosofi (3.5) og Nærmiljø og samfunn (3.6).  

 

Kapitel 2.5 Språklig kompetanse er viktig og det er positivt at det settes fokus på 

dette. Gode språkferdigheter i norsk er en forutsetning for læring og kvalifisering. 

Barnehagen er av stor betydning i barnas språkutvikling, særlig for barn med 

minoritetsspråklig bakgrunn som ikke snakker norsk hjemme. I barnehagen vil man 

kunne tilegne seg muntlige språkferdigheter og få et solid grunnlag før de begynner 

på skolen.    

 

Når det gjelder kapitelet om samarbeid med barnevernstjenesten (5.2) peker 

rammeplanen på en viktig samarbeidsarena. Det er viktig at barnehagens ansatte har 

nok kunnskap om kulturforskjeller og om utfordringer, herunder mulige traumer, hos 

nyankomne (og spesielt flyktninger), for å kunne oppfylle sin opplysningsplikt overfor 

barnevernet. Systematisk kompetanseheving om disse temaene er det viktig at 

kommunene legger til rette for, slik at samarbeidet mellom barnehage og hjem og 

mellom barnehage og barnevern skal kunne fungere best mulig.   
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I flere av kapitlene nevnes også foreldresamarbeid. Det er positivt at det settes fokus 

på foreldresamarbeid. God og positiv dialog og samarbeid mellom barnehage og 

foreldre er et viktig utgangspunkt for barnas deltakelse og trivsel i barnehagen. Det 

er også en viktig forutsetning for iverksettelse og gjennomføring av aktiviteter og 

stimulans i forhold til barnets utvikling og læring. Hvis foreldrene ikke snakker godt 

nok norsk er det viktig at det benyttes tolk med dokumenterte kvalifikasjoner i denne 

dialogen. En oversikt over tolker med dokumenterte kvalifikasjoner finnes på 

www.tolkeportalen.no.   
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