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 Komme lenger fram i rammeplan - de ansatte er barnehagens viktigste ressurs, og dette vises 

tydeligere ved å ha dette tidligere i dokumentet. 

 Tydeligere om personalledelse både for styrer og pedagogisk leder. 

 Ikke bare bruke begrepet pedagogisk leder med sette inn BARNEHAGELÆRER parallelt 

fordi Gol kommune mener at det fortsatt er barnehagelærer som skal være hovedpedagogen i 

barnehagene. 

 Få fram tydeligere viktigheten av å ha barne- og ungdomsarbeidere som en del av 

personalgruppa i barnehagen. 

 Under eier – tydeligere at eier må følge pedagogiske prinsipp. 

Livsmestring og helse 

Under dette punktet bør vektlegging av arbeid med psykososialt miljø forklares bedre. 

Begrepet "Knytte til" 

Bra at dette er kommet inn, men det må bli enda tydeligere og heller bruke begrepet 

"tilknytning" som faktisk er viktig i norske barnehager i dag fra oppstarten og videre i 

barnehagetida. 

Samarbeid hjem og barnehage 

Under foreldreråd og samarbeidutvalg må det presiseres at det er barnegruppa som helhet som 

det skal informeres og samarbeides om, ikke informasjon om enkeltbarn slik at 

taushetsplikten kan bli satt på prøve. 

Arbeidsmåter 

Leik – Gol kommune mener at viktigheten av leik må komme tydeligere fram i rammeplanen. 

Leik må inn som egen arbeidsmåte! 

Digital praksis – større plass i rammeplan, gjerne også under fagområdene. Dette fordrer at 

eier legger mer til rette for at dette fungerer og er tilgjengelig. 

Når rammeplanen er kort kreves det mer tilleggsdokumentasjon: 

Oppdatering av temaheftene og nye veiledningshefter 



Udir sine nettsider: må være lettere å finne fram i, og om ny oppdatert barnehageforskning, ha 

gode og oppdaterte veiledningshefter på alle fagområdene og andre deler av planen. 

Årsplan 

Gol kommune mener at det må komme tydeligere fram at dette er en pedagogisk plan. Det bør 

også kunne sies noe mer om hva den bør inneholde i et veiledningshefte - ikke for å gi klare 

krav, men for å være ei støtte til barnehagene i utarbeiding av dokumentet. 

Dokumentasjon 

Gol kommune ønsker eget veiledningshefte om pedagogisk dokumentasjon. 

Begrepet pedagogisk dokumentasjon må utdypes i delområdet dokumentasjon.   

Vedlegg: 

Dette høringssvaret har ingen vedlegg. 

Kunnskapsdepartementet  

Til høringen 

Regjeringen.no  
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