
Fra: Hilde S Hjulstad <hilde@mindup.no> 
Sendt: 25. januar 2017 14:50 
Til: Postmottak KD 
Emne: Høringssvar 
 
Vedrørende ny Rammeplan for barnehager 
 
Det er gjort en god jobb med å synliggjøre barnehagens viktige rolle i å skape et åpent og inkluderende 
samfunn. I hovedsak framstår ny Rammeplan som et godt dokument for gode barnehager. 
 
Tre behov som Rammeplanen ikke har med: 
 
1. De aller minste som en særlig sårbar gruppe 
Rammeplanen mangler tydelighet på hvordan barnehagen kan være tilrettelagt for de minste. Ett og toåringer 
er i en særlig sårbar fase og mye forskning (Drugli m.fl.) har vært gjort på hvordan barnehage kan virke 
stressende på de minste barna. Disse behovene burde løftes mye tydeligere fram. Særlig det som omhandler 
oppstart i barnehage, bør det framgå at det er særlig viktig å tilrettelegge for de aller minste, og at de har 
behov for mindre grupper og færre voksne, særlig i oppstartsfase. Det bør gjerne være punktvise 
retningslinjer som det under fagområdene. 
 
2.Barns behov for hvile og ro 
Rammeplanen bør løfte fram barns behov for daglig stressreduserende aktiviteter, som hvile, ro og 
avlastning. Det bør gjelde for alle aldersgrupper i barnehage. Mange barn lider av stress og overstimuli, og 
barnehagen kan bidra til å lære barna god selvivaretagelse ved å skape god balanse mellom aktivitet og hvile, 
og bli kjent med kroppens ulike signaler om behov for aktivitet og behov for hvile. Det kan tilbys i mange ulike 
former, utifra personalets og barnehagens ressurser, men min erfaring er at mange barnehager ser ut til å 
glemme å tilby hvile og ro både som valgfritt alternativ og som felles voksenstyrt program. Begge deler vil 
være nødvendig for de ulike barna som går i en barnehage.  
 
3.Vektlegge pedagogens rolle 
Barnehagen preges av likeverdighet og det er et gode. Samtidig er det viktig at Rammeplanen synliggjør at 
pedagogisk leder på en særlig måte bør prioritere sin bruk av tid med barna, framfør andre oppgaver der man 
ikke kan være sammen med barna. Det handler om kvalitet i praksis å utnytte pedagogens bruk av tid på best 
mulig måte. Det vil også gi føringer til hvordan styrer kan pålegge personalet ulike ansvar. 
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