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HØRINGSUTTALELSE -  FORSLAG TIL NY RAMMEPLAN FOR 
BARNEHAGER 
 
Kommunene Snåsa, Høylandet, Namsskogan, Røyrvik, Grong og Lierne. 
 
Positive reaksjoner på høringsutkastet: 

1. Utkastet til ny rammeplan har en bra oppbygging. Den er tydelig og vil bli et godt 
arbeidsredskap. Planen har en rød tråd i forhold til formål, innhold, og arbeidsmåter. 

2. Positivt at den jamstiller leik, omsorg og læring. 
3. Positivt og viktig at mat og måltidsaktiviteter har fått en fremhevet plass i rammeplanen og er 

nevnt under kap. 1. Livsmestring og helse og kap. 4. Kropp, bevegelse og helse. 
Forventningene er da stor til at dette vil føre til at det skal være en matordning som 
heretter tilberedes i barnehagen. Det er den eneste måten til at personalet i barnehagen «skal 
legge til rette for måltider og matlaging bidrar til måltidsglede, deltakelse, samtaler og 
fellesskapsfølelse hos barna» (høringsutkastet side 13.) En konsekvens av dette må være at 
bemanningsnormen i barnehagen utvides, og at det kommer inn matfaglig kompetanse i 
barnehagen. Dette må ikke gå på bekostning av grunnbemanningen. 

4. Forslaget er tydelig på eiers, styrer, pedagogisk leders og personalets rolle. 
  

Samarbeid mellom hjem og barnehage: 
1. I stedet for at «barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeidet» bør det stå styrer i 

samarbeid med pedagogisk leder. 
2. I stedet for « barnehagen skal begrunne sine vurderinger overfor foreldrene» bør det stå styrer 

i samarbeid med pedagogisk leder skal begrunne… 
3. Viktig at det som står i gjeldende rammeplan at «Personalet må arbeide for å finne balanse 

mellom respekt for foreldrenes prioriteringer og å ivareta barns rettigheter og grunnleggende 
fellesverdier som barnehagen er forpliktet på» blir innarbeidet i ny rammeplan. 

 
Andre kommentarer: 

1. Det oppleves at forslag til ny rammeplan stiller mange krav til barnehagen sett i forhold til 
personalressursene som barnehagene har og tid til planlegging og gjennomføring. 
Rammeplanen er omfattende og inneholder mange skal, uten sikring av grunnbemanning.  
Uten en økning av nåværende pedagognorm ser vi store utfordringer med å få gjennomført det 
som står i forskrift til ny rammeplan. 
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2. Barnehagen vil få utfordringer på kunnskap og kompetanse hos personalet for å imøtekomme 
alle «skal» i forskriften, eksempel på dette vil være bl.a. minoritetsspråklige barn, digitale 
verktøy og hva som legges i livsmestring……., ellers alle krav som endringene medfører. 

3. Vi forventer at departementet har budsjettert med tilstrekkelige midler til at barnehagene kan 
implementere ny rammeplan føre barnehagestart høsten 2017. 

4. Styreren skal gjennom den daglige ledelsen av arnehagen sørge for at det pedagogiske arbeidet 
er i tråd med barnehagelov og rammeplan (side 17 i høringsutkastet.) Hvordan gjøres dette når 
styrer settes til å lede mer enn 1 avdeling/barnehage som bygningsmessig er spredt geografisk 
og med til dels lang avstand mellom byggene. 
 

 
Med hilsen 
 
 
Gun J. Kveli 
Barnehagekons. 
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Denne meldingen gir viktige 
opplysninger hvis De ønsker å klage over vedtak De har fått underretning om. 
 
Klagerett De har rett til å klage over vedtaket. 
  
Hvem kan De De kan klage til klageinstansen, men klagen skal først sendes til avsender av denne meldingen. 
klage til Hvis ikke dette organet endrer sitt vedtak som følge av klagen, vil den bli sendt videre til klage- 
_ instansen for avgjørelse. 
 
Frist til  Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom fram. Det er tilstrekkelig at klagen er post- 
å klage lagt innen fristen løper ut. Dersom De klager så sent at det kan være uklart for oss om De har 
 klaget i rett tid, bes De oppgi når denne meldingen kom fram. 
 Dersom klagen blir sendt for sent, er det adgang til å se bort fra den. Om De har særlig grunn 
 til det, kan De likevel søke om å få forlenget klagefristen. De bør da i tilfelle nevne grunnen til 
 forsinkelsen. 
 
Rett til å kreve Dersom De ikke allerede har fått begrunnelse for vedtaket, kan De sette fram krav om å få det. 
begrunnelse Slikt krav må settes fram i løpet av klagefristen. Klagefristen blir i så fall avbrutt, og ny frist 
 begynner å løpe fra det tidspunkt De mottar begrunnelsen. 
 
Klagens innhold Klagen skal nevne det vedtak det klages over, og den eller de endringer som ønskes. De bør  
 også nevne Deres begrunnelse for å klage og eventuelle andre opplysninger som kan ha  
 betydning for vurderingen av klagen. 
 Klagen må undertegnes. 
 
Utsetting av  Selv om De har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. De har imidlertid adgang 
vedtak til å søke om å få utsatt iverksettingen av vedtaket inntil klagefristen er ute eller klagen er  
 avgjort. 
 
Rett til å se  Med visse begrensninger har De rett til å se dokumentene i saken. De må i tilfelle vende Dem 
sakens til det forvaltningsorgan som har sendt denne meldingen. Der kan De også få nærmere veiled- 
dokumenter ning om adgangen til å klage, om framgangsmåten ved klage og om reglene for saksbehand- 
og til å kreve lingen ellers. 
veiledning 
 
Kostnader ved De kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokatbistand etter reglene om fritt rettsråd. 
klagesaken Her gjelder imidlertid normalt visse inntekts- og formuegrenser. Fylkesmannens kontor eller 
 vedkommende advokat kan gi nærmere veiledning. Det er også adgang til å kreve dek- 
 ning for vesentlige kostnader i forbindelse med klagesaken, f.eks. til advokatbistand. Men nor- 
 malt er det et vilkår at det organ som har truffet det første vedtaket, har gjort en feil slik at det 
 blir endret. Klageinstansen vil om nødvendig orientere Dem om retten til å kreve slik dekning 
 for sakskostnader. 
 
Klage til Stortingetsombudsmann for forvaltning (Sivilombudsmannen) har ikke adgang til å behandle 
Sivilombuds- saker som er avgjort av Kongen i statsråd. Dersom De får Deres klage avgjort i statsråd fordi 
mannen Kongen er klageinstans, kan De derfor ikke senere bringe saken inn for Sivilombudsmannen. 
 

 

Melding om rett til å klage 
over forvaltningsvedtak 
(Forvaltningsloven § 27 tredje ledd) 

Klageinstans       

Lierne kommune 

Vedtak fattet etter delegert myndighet fra Lierne 
kommunestyre  Sak nr: 303/16  
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26.01.2017 
Dato Mottaker (navn og adresse) Klageretten gjelder 


