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Endringer i forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og 
oppgaver som følge av endret formålsbestemmelse - offentlig høring  
 
 
 
 
Sammendrag: 
 
Stortinget har i lov 17.juni 2005 nr 64 om barnehager (barnehageloven) fastsatt overordnede 
bestemmelser om barnehagens formål og innhold, jf. §§ 1, 2 og 3. Stortinget vedtok 5. 
desember 2008 endret formålsbestemmelse for barnehagen. For at den endrede 
formålsbestemmelsen kunne tre i kraft var det nødvendig å foreta enkelte endringer i 
barnhageloven. Stortinget fattet 14. juni 2010 vedtak om blant annet ny § 1a Særlig formål 
og forslag om endringer i § 2 Barnehagens innhold som følge av den vedtatte 
formålsbestemmelsen. 
Formålsbestemmelsen angir grunnlaget for og hensikten med den totale virksomheten i 
barnehagen. Den er retningsgivende for de øvrige bestemmelsene i loven og øvrige 
styringsdokumenter som forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. 
 
Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er i stor grad beholdt. 
Departementets foreslåtte endringer er kun de departementet har sett som nødvendig for å 
ivareta og synliggjøre konsekvenser av den vedtatte formålsbestemmelsen. 
 
Rammeplanens oppbygging/struktur er også i stor grad opprettholdt.  
 
Tekstlige endringer er i hovedsak foreslått i del 1, og noe i del 2 og del 3. I kapittes 4 er det 
foreslått følgeendringer under fagområdet ”Etikk, religion og filosofi” for å harmonisere dette 
med verdigrunnlaget i formålsbestemmelsen. 
 
De største endringene har departementet foreslått i rammeplanens del 1 Barnehagens 
samfunnsmandat. 
 
Barnehagens formål og innhold anses ivaretatt i vedlagte forslag om følgeendringer i forskrift 
om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.  
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Forslag til vedtak: 
 
1. Kristiansand kommune gir sin tilslutning til de endringer som ligger i 

høringsforslaget. 
 

 
 

Tor Sommerseth  
rådmann Arild Rekve 
 Konstituert barnehagedirektør 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: Ingen  
 
Utrykte vedlegg: Utkast høringsdokument Kunnskapsdepartementet 2010 ”Rammeplan for 
barnehagens innhold og oppgaver.” 
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Bakgrunn for saken : 
 
Stortinget har i lov 17.juni 2005 nr 64 om barnehager (barnehageloven) fastsatt overordnede 
bestemmelser om barnehagens formål og innhold, jf. §§ 1, 2 og 3. Stortinget vedtok 5. 
desember 2008 endret formålsbestemmelse for barnehagen. For at den endrede 
formålsbestemmelsen kunne tre i kraft var det nødvendig å foreta enkelte endringer i 
barnhageloven. Stortinget fattet 14. juni 2010 vedtak om blant annet ny § 1a Særlig formål 
og forslag om endringer i § 2 Barnehagens innhold som følge av den vedtatte 
formålsbestemmelsen. Endringene ble gjort med grunnlag i Prop.105 L (2009-2010) og Innst. 
273 L (2009-2010) fra Stortingets familie- og kulturkomitè. 
 
Om formålsbestemmelsen 
Stortinget har i barnehageloven § 1 fastsatt en omfattende bestemmelse om formålet med 
barnehagen. Formålsbestemmelsen fastsetter barnehagens samfunnsmandat, barnets og 
barnehagens rolle og hvilket verdigrunnlag barnehagen skal bygge på. Formålet for 
barnehagen lyder slik:  
                               ”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 repsekt for 
menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier 
som kommer til uttrykk i ulike religioner og livsyn og som er forankret i menneskerettighetene. 
                                    Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta 
vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. 
De skal ha rett til medvirkning 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 
felleskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former 
for diskriminering.” 
Formålsbestemmelsen angir grunnlaget for og hensikten med den totale virksomheten i 
barnehagen. Den er retningsgivende for de øvrige bestemmelsene i loven og øvrige 
styringsdokumenter som forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. 
Formålsbestemmelsen har både et samfunnsperspektiv, institusjonsperspektiv og et 
individperspektiv. 
 
Formålsbestemmelsen for barnehagen og formålet for opplæringen har for første gang et 
felles verdigrunnlag. Et felles verdigrunnlag skal bidra til større helhet og sammenheng i barn 
og unges læring og utvikling. Samtidig synliggjør formålsbestemmelsen barnehagens 
egenart og hva som skiller barnehagen fra skolen. 
 
Departementet ber nå om høringsinstansenes vurdering av om barnehagens formål og 
innhold anses ivaretatt i vedlagte forslag om følgeendringer i forskrift om rammeplan for 
barnehagens innhold og oppgaver.  
 
 
Om forslaget til følgeendringer 
Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er i stor grad beholdt. 
Departementets foreslåtte endringer er kun de departementet har sett som nødvendig for å 
ivareta og synliggjøre konsekvenser av den vedtatte formålsbestemmelsen. 
 
Rammeplanens oppbygging/struktur er også i stor grad opprettholdt.  
 
Tekstlige endringer er i hovedsak foreslått i del 1, og noe i del 2 og del 3. I kapittes 4 er det 
foreslått følgeendringer under fagområdet ”Etikk, religion og filosofi” for å harmonisere dette 
med verdigrunnlaget i formålsbestemmelsen. 
 
De største endringene har departementet foreslått i rammeplanens del 1 Barnehagens 
samfunnsmandat. 
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Vurdering og konklusjon: 
 
Barnehagene er inviterte til å uttale seg om endringer i formålsparagrafen. Det pekes på at 
for oss er de små endringene i rammeplanen, som følge av den nye formålsparagrafen,  med 
på å gjøre barnehagen mer inkluderende. 
 
Kristiansand kommune er positiv til departementets forslag til endiringer som er foretatt i 
forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, som følge av endret 
formålsbestemmelse. Det er gjort nødvendige endringer i kapitteloverskrifter og referanser til 
ny formålsbestemmelse er satt inn under relevante kapitler. Dette bidrar til å synliggjøre 
formålet på en mer tydelig måte. Tekstlige endringer både i del 1 og øvrige deler av 
rammeplanen bidrar til sammenheng og helhet i lov og forskrift. 
 
Departementets forslag til å tydeliggjøre barnehagens samfunnsmandat, formål og 
verdigrunnlag ved å flytte kapittelet om barnehagens verdigrunnlag fra kap. 1.3 til nå kap.1,1. 
støttes. 
 
Vi er av den oppfatning at nytt kapittel 1.3 Omsorg og lek, læring og danning fremhever 
barnehagens samfunnsmandat, som fremgår av formålsbestemmelsens 1 ledd: Barnehagen 
skal i samarbeid og forståelse med hjemmet, ivareta barnas behov for omsorg og lek, og 
fremme læring og danning som gir grunnlag for allsidig utvikling, på en god måte. 
 
Forslag om i stor grad å bytte ut begrepet oppdragelse med begrepet danning støttes. Som 
departementet selv utrykker det i sitt forslag er danning et videre begrep enn oppdragelse. 
Danning er en kontinuerlig prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere 
over egne handlinger og væremåter. Danning skjer i samspill med omgivelsene og med 
andre og er en forutsetning for meningsdanning, kritikk og demokrati. 
 
Det anbefales derfor at Kristiansand kommune gir sin tilslutning til de endringer som ligger i 
høringsforslaget. 
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