
Postadresse: Postboks 5672, Sluppen, 7485 Trondheim | Telefon: 03400/73 58 05 00 | Faks: 73 58 05 01
E-post: post@miljodir.no | Internett: www.miljødirektoratet.no | Organisasjonsnummer: 999 601 391
Besøksadresser: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim | Grensesvingen 7, 0661 Oslo|
Besøksadresser Statens naturoppsyns lokalkontorer: Se www.naturoppsyn.no

1

Høring - Forslag til ny forskrift om rammeplan for 
barnehagens innhold og oppgaver

Vi viser til Deres brev av 20.10.2016. Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til ny 

forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

Miljødirektoratet vurderer at høringsforslaget gir gode rammer for barnehagens innhold og 

oppgaver. Vi vil særlig fremheve betydningen av bærekraftig utvikling som del av barnehagens 

verdigrunnlag og at barnas mulighet til naturopplevelser er en sentral del av dette. Naturopplevelse 

som grunnlag for bærekraftig utvikling er godt fulgt opp under punktet om natur, miljø og teknologi 

i kapittel 5. Med det bidrar høringsforslaget til realisering av det nasjonale målet for 

friluftslivspolitikken om at: "Naturen skal i større grad brukes som læringsarena og 

aktivitetsområde for barn og unge". 

Miljødirektoratet vil videre understreke betydningen av naturen og naturopplevelser som grunnlag 

også for barnas livsmestring og helse. Naturopplevelser bidrar positivt både til fysisk og mental 

helse. Det er godt dokumentert at naturen har en stressreduserende effekt. Tilgang til, aktivitet og 

opplevelser i naturen bidrar også til økt fysisk aktivitet, bedre motorisk utvikling og forbedrer evnen 

til å løse mentalt krevende oppgaver.

Kapittel 1 legger et godt grunnlag for å bruke naturen som grunnlag for barnas livsmestring og helse

gjennom intensjonene om å ha respekt for barnets opplevelsesverden, gjennom å gi barna mulighet 

til ro, hvile og avslapning og ved å fremme bevegelsesglede og motorisk kompetanse, jfr. tekst 

under overskriftene "barn og barndom" og "livsmestring og helse" i kapittel 1.

Forutsetningene om å legge til rette for bevegelsesglede og motorisk utvikling er godt fulgt opp i 

kapittel 3,4 og 5. Det kan imidlertid gjerne fokuseres noe mer på å gi barna mulighet til ro, hvile og 

fordypning og bruk av naturen som arena for dette. Økt fokus på ro og fordypning i naturen kan gi et 

enda bedre grunnlag for barnas livsmestring og helse.

Det kan f.eks. gjøres ved å ta inn en setning om å sikre barnas mulighet til å leke alene eller i små 
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grupper og fordype seg i naturfenomener under punktet om at barnehagen skal ivareta barnas behov 

for lek i kapittel 3. Et tilsvarende punkt kan i tillegg tas inn under overskriften "kropp, bevegelse, 

mat og helse" i kapittel 5. I kapittel 5 kan det være naturlig å fokusere på at barna skal få oppleve 

trivsel, glede og mestring ikke bare ved bevegelse, men også gjennom ro og fordypning både inne og 

ute i naturen.
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