
HØRINGSUTTALELSE  
 
Dette er en høringsuttalelse fra private og kommunale styrere i Klepp kommune og er blitt 
utformet etter 2 dagers samling der utkastet ble drøftet. 
 
Utkastet til ny rammeplan oppfatter vi som mer kortfattet og «spisset» enn gjeldende 
rammeplan er. Lek, omsorg, læring og damnning og sammenheng sees i sammenheng og 
barns behov for lek skal ivaretaes. Dette mener vi har stor betydning for barnehagens 
egenart og barns utvikling. 
 
1.Barnehagens verdigrunnlag 

 
Vi synes det er viktige punkter som er trukket fram, men mye av dette gjentaes også i 
fagområde Nærmiljø og samfunn. Er det nødvendig? 

 
3.Samarbeid mellom hjem og barnehage 
 
Dette er selvfølgelig et viktig punkt og foreldre er eksperter på egne barn. Personalet i 
barnehagen må både ta hensyn til individet og helheten i gruppa for alle barn, foreldre 
kjenner kun til sitt/sine barns behov.Vi ønsker derfor at det endres til : 
«Barnehagen skal begrunne sine vurderinger overfor foreldrene og ta hensyn til foreldrenes 
synspunkt i så stor grad som det er mulig…………………………. 
Samarbeidet skal  så langt det er mulig sikre at foreldrene får innflytelse på barnehagens 
arbeid med å skape et helhetlig omsorgs- leke- læringsmiljø for barnegruppen» 

 
3..Barnehagens formål og verdigrunnlag 
 
Viktige punkter/tema trukket frem her og . Oppleves forvirende med  kommunikasjon og 
språklig kompetanse både her og som fagområde . Viss det skal fremmes ville vi kun hatt litt 
tekst og så punkter i fagområdet 
 
4. Barnehagens arbeidsmåter 
 
Teksten her oppfatter vi som grunnlaget for de ulike valg vi tar i forhold til arbeidsmåter og 
ulike «verktøy» 
 
Barnehagens digitale praksis er fremhevet for å bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Vi 
synes det kommer tydelig fram hvordan dette skal brukes med barna 
 
 
5, Barnehagens fagområder 
 
Det kan med fordel ryddes i de ulike fagområdene, slik at ikke det samme står både i teksten 
og punktene. Det oppleves som mye gjentagelse 
 
Kommunikasjon. Språk og tekst 
Vi undrer oss over at daglig lesing ikke står lenger 
 
Kropp,bevegelse, mat og helse 
Vi synes det er bra at betydningen av kosthold er vektlagt, samtidig så krever det masse 
oppfølging i henhold til hygienrutiner, så ressurser til en kjøkkenassistent burde komme . 
 
Etikk religion og samfunn 
-blir kjent med kristen tro og andre relegioner og livssyn som er representert i 
barnehagen.Siste del av punktet «og i lokalsamfunnet» bør fjernes da det kan bli for 
omfattende. 
 



 
 
 
6.Ansvar og roller 
 
Barnehageeier- 
Barnehageier bør ha barnehagefaglig kompetanse for å sikre kvalitet på barnehagetilbudet 
 
Styrer- 
Vi synes det er greit at det står noe om hva den omfattende styrerrollen innebærer. 
 
Pedagogisk leder - 
Vi synes det er greit at det står en del om hva det innebærer å være pedagogisk leder, vi 
synes der bør stå noe om team og teamleder.  
 
7.Barnehagen som pedagogisk virksomhet 
Vi regner med at definisjonen på progresjon er det som står på side 11      
 
 
Utenom dette så synes vi at ordet barnehage bør omtale bygg og det fysiske miljøet og at 
det ellers bør stå personalet når det sies noe om hva som skal utføres. Det oppleves uklart 
når dette brukes om en annen i teksten . 
 
Ordet ting, brukes om opplevelser og erfaringer, det bør byttes ut.  
 
Utkastet til ny rammeplan er klar på de ulike krav og forventninger til personalet. Vi håper at 
en vil se på ressursene til barnehagene, slik at alle krav og forventninger kan fylles opp og at 
barnehagetilbudet vil ha god kvalitet 

 


