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Høringssvar for rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
For Delta er kvalitet i barnehagen svært viktig. Vi organiserer viktige grupper som jobber i
barnehager, særlig barne -og ungdomsarbeidere. Vi mener at forslaget til ny rammeplan
fungerer godt som et tydeligere styringsdokument og vil absolutt kunne være et godt
arbeidsdokumentet for den enkelte barnehage. Dette er avhengig av at de ansatte i
barnehagen får god mulighet til medvirkning og lokal tilpasning ut i fra en slik mer
generell rammeplan.
Man er også avhengig av tilstrekkelig kompetanse i den enkelte barnehage for å sikre at
rammeplanen følges opp på riktig måte. Delta Oppvekst, en av våre yrkesorganisasjoner,
etterlyser en lovfestet bemanningsnorm med en ansatt per tredje barn for barn under tre
år og en ansatt per sjette barn for barn over tre år. Minst en tredjedel av personalet må ha
utdannelse som barnehagelærer og minst en tredjedel som barne- og ungdomsarbeider.
En bemanningsnorm må også tydelig presisere at barne- og ungdomsarbeidere er en del
av det pedagogiske personalet i en barnehage.
Når det gjelder hvilke temaer som bør styrkes og utdypes i veiledningsmateriell, ønsker vi i
denne omgang og trekke frem kosthold. Delta vedtok nylig en resolusjon på vår kongress i
november 2017 : sunnere måltid i barnehagene. Her var Delta tydelige på at:





Riktig og god mat til barnehagebarn er en investering i fremtidens folkehelse.
Myndighetene skal stille større krav til måltidene i barnehagen.
Kompetansen om matlaging og ernæring i barnehagen må styrkes.
Barnehagen bør tilby et ernæringsriktig måltid om dagen. Tilbudet av mat og drikke bør
ha grunnlag i Helsedirektoratets retningslinjer for mat og måltider i barnehagen.
Arbeidet med mat og måltider i barnehagen bør skje i nær forståelse og samarbeid med
hjemmene.
Vi ser at mat og helse er et viktig tema i rammeplanen, og håper at det vil bli ytterligere
utdypet og styrket i veiledningsmateriellet for rammeplanen.
Hele resolusjonen kan leses på:
https://delta.no/om-delta/organisasjon/deltas-kongress-2016-delta-mot2020/resolusjoner/Sunnere-m%C3%A5ltider-i-barnehagene
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