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SVAR - HØRING - FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM RAMMEPLAN FOR 

BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER 

 
Høring – forslag til ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er gjennomgått i  Fagnettverk 
for barnehagene i Skaun kommune og her er vår tilbakemelding: 
 

 

 

1. Barnehagens verdigrunnlag 

  

Vi savner at det står mer om voksenrollen under verdigrunnlaget. Det står mye under 
fagområdene, noe kunne vært flyttet over. Det er voksenrollen som sier noe om kvalitet i 
barnehagen.  

Nyere forskning sier noe om hvor viktig tilknytning er i forhold til oppstart og dagliglivet i 
barnehagen. Vi savner et eget tema om tilknytning og oppstart i barnehagen i 
rammeplanen. Det er viktig å være bevisst på at dette er en del av jobben vår. 

 

2. Barns medvirkning 

 Gir klare føringer og mindre rom for tolkninger slikt det står. 

 

3. Samarbeid mellom hjem og barnehage 

  

Setning s. 7 «Samarbeidet skal sikre at foreldrene får innflytelse på den individuelle 
tilretteleggingen av tilbudet».  Hva ligger i det å sikre og hvilken innflytelse skal foreldre få? 
Hvilken makt har foreldrene i forhold til å bestemme over innhold i barnehagen? Denne 
setningen ønsker vi å ta bort fordi det kan bli vanskelig å innfri alle individuelle behov.  

 

Setning s. 7 «Samarbeidet skal sikre at foreldrene får innflytelse på barnehagens arbeid med 
å skape et helhetlig omsorg, leke- og læringsmiljø for barnegruppen» Denne setningen 
ønsker vi å ta bort fordi det kan bli vanskelig å innfri alle individuelle behov.  



 

3. Barnehagens formål og innhold 

 Denne utgaven er mer presis enn den gamle. Bra. Formål- og innholdsparagrafene blir godt 
ivaretatt. 

 

4. Barnehagen arbeidsmåter 

 Presist og konkret. 

Barnehagene må være fremtidsrettet i forhold til IKT. 

 

 

5. Barnehagens fagområder 

  

Fagområdene trenger ikke så stor plass i selve Rammeplanen, men heller komme frem 
gjennom temahefter som må være korte og konkrete. 

 

 

6. Ansvar og roller 

 Grei tydeliggjøring. 

7. Barnehagen som pedagogisk virksomhet 

 Ok 

 

 

 

 

8. Overganger 

 

 

 

 

 

Ok 

 Generelle kommentarer: 

 Forslag til ny Rammeplan er tydelig og bedre som et styringsdokument. Den vil bli et 
velegnet arbeidsdokument for barnehagepersonalet, og den ivaretar barnehagens brede 
samfunnsmandat. 

Utfordringen blir å få implementert planen i barnehagene, når det ikke følger midler med fra 



staten. Sammenlignet med skoleverket overføres det lite midler til barnehagene. 

 

 

 Hvordan fungerer de endringene departementet foreslår, for å sikre at rammeplanen 
fortsatt er et godt arbeidsredskap for barnehagelærerne?  

  

 

 Hvilke deler av rammeplanen bør eventuelt utdypes i veiledningsmateriell? 

 

 

 

 
Temahefter/veiledningsmateriell til: 

 de ulike fagområdene. 

 digital praksis 

 sosial kompetanse 

 Tilknytning 
 

 

 

 
 
 

 
 
Med hilsen 
    
    
    
Knut Nygård(sign) Anne Karin Bergem 
økonomisjef rådgiver  
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