
Høringssvar på ny rammeplan fra Holtålen kommune 
Helhetsinntrykk av Høringsutkastet: 

- En komprimert og oversiktlig rammeplan 
- Barnehagens samfunnsmandat kommer tydelig frem, men barnehagens 

formålsparagraf med henvisning til Barnehageloven bør komme innledningsvis 
- Et anvendelig dokument i sin korte form 
- Gir tydelig retning for barnehagens arbeid 
- Planen gjelder for alle barn, men arbeid med barn som trenger ekstra hjelp og støtte 

bør utdypes i eget veiledningsmateriell 

 

Kapittel 1 og 2: Barnehagens verdigrunnlag og barns medvirkning 
 

- Et helhetlig læringssyn er gjennomgående i den nye rammeplanen, men ettersom 
dette synet på læring er grunnleggende for den norske barnehagetradisjonen bør 
kanskje dette vies mer plass?  

- Lek, omsorg, læring og danning sees i sammenheng 
- Bærekraftig utvikling, livsmestring og helse er viet egne avsnitt. Det bør også 

poengteres at barns psykiske og fysiske helse har stor betydning for barns utvikling 
- Barns medvirkning bør beskrives med en tydeligere stemme 

 
 
Kapittel 3 Barnehagens formål og innhold 

- Det er tydelige føringer på hva forskriften krever av barnehager og av personalet i 
barnehagen 

- Dette legger grunnlag for at styrere og pedagogiske ledere sammen med 
personalgruppen skal kunne oppfylle kravene i rammeplanen, og det vil være enklere 
å gjennomføre tilsyn med barnehager innenfor tema som danning, læring og sosial 
kompetanse 

- God læring ligger i både omsorg, lek og danning 
 
 
Kapittel 4: 

- At progresjon har fått økt fokus er positivt. Kravene til de ansatte blir sterkere 
tydeliggjort 
 

 
Kapittel 5: Barnehagens fagområder 

- Det er positivt at målene som er knyttet til fagområdene fortsatt er formulert som 
prosessmål og ikke som kompetansemål 

- Planen signaliserer tydelige krav til hele personalet i barnehagen 
- Arbeidsmåtene skal tilpasses enkeltbarn, barnegruppen og lokalmiljøet. Her er det 

naturlig at arbeidsmåtene SKAL (ikke bør) bidra til å skape engasjement, interesse og 
motivasjon og gi mulighet til å tilføre nye erfaringer og opplevelser i barnehagen 



- Fagområdene vies mye plass i rammeplanen. En bør passe på så det helhetlige 
læringssynet er fremtredende, så det ikke forventes at innholdet i barnehagen skal 
bli skolelignende aktiviteter 

 
Kapittel 6: Ansvar og roller 

- Et kompetent personale er barnehagens viktigste ressurs. Dette forutsetter at eier og 
styrer legger vekt på å styrke personalets kompetanse. Dette kapittelet kan også 
være med på å synliggjøre kompetansebehov og være en del av barnehagens 
kompetansekartlegging 

- Det er viktig og nødvendig å presisere pedagogisk leders ansvar for sin barnegruppe, 
for innhold og arbeidsmetode, og at pedagogene skal bruke mesteparten av sin tid til 
pedagogikk 

- Styrer i samarbeid med eier har det overordnede ansvaret for det pedagogiske 
innholdet 

- Rammeplanen beskriver for detaljert organiseringen og rollefordelingen i den enkelte 
barnehage. Det bør unngås at eierinteresser blir for styrende. Disse har ikke 
nødvendigvis pedagogisk kompetanse, og kan ha liten forståelse for kompleksiteten i 
prosessene frem til gode resultater og betydningen av rammevilkårene 

- Rammevilkår er viktig. Nok voksne og tilhørende midler! 
 
 
Kapittel 7: Barnehagen som pedagogisk virksomhet 

- Betydningen av god pedagogisk planlegging, dokumentasjon og vurdering kommer 
tydelig frem 

- At årsplanen har fått et eget kapittel er bra. Dette er et viktig dokument og 
arbeidsredskap for personalet som her får dokumentert sine valg med begrunnelser 
for det pedagogiske arbeidet i barnehagen 

- Rammeplanen vil fungere som et godt arbeidsredskap for hele barnehagen når den 
konkretiseres i barnehagens årsplan 

- Det bør utarbeides veiledningsmateriell knytte til arbeid med årsplan, planlegging, 
dokumentasjon og vurdering 

 
 
Andre kommentarer 

- Midler til implementeringsarbeidet  
- Bemanningsnorm  
- Hva med samarbeid på tvers av etater; grunnskole, helsestasjon, 

barnevernstjenesten, PPT, med flere? Dette står i dagens rammeplan, og er en viktig 
del av et helhetlig tilbud til barn og foreldre 

- Veiledningsmateriell knyttet til oppstart av nye barn 
- Veiledningsmateriell knyttet til barn som trenger ekstra hjelp og støtte 
- Veiledningsmateriell knyttet til digitale verktøy 
- Veiledningsmateriell knyttet til helse og kosthold 
- Veiledningsmateriell knyttet til private barnehagers styre, der ansvar og plikter blir 

tydeliggjort 


