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Fra: Askestad, Toril [Toril.Askestad@aa-f.kommune.no] 
Sendt: 29. oktober 2007 13:58 
Til: Postmottak KD 
Emne: VS: NOU 2007:6 Formål for framtida - formål for barnehagen og opplæringen - høring 
 
 

Fra: toril.askestad@aa-f.kommune.no [mailto:toril.askestad@aa-f.kommune.no]  
Sendt: 29. oktober 2007 13:56 
Emne: NOU 2007:6 Formål for framtida - formål for barnehagen og opplæringen - høring
 
Høring NOU 2007:6 Formål for framtida - Formål for barnehagen og opplæringen ble 
behandlet i fylkestinget i Aust-Agder 23. oktober 2007, som sak 07/32. 
 
Fylkestinget gjorde følgende vedtak: 
 
1. Aust-Agder fylkeskommune slutter seg til forslaget til nye formål for barnehagen og 
opplæringen i NOU 2007:6 Formål for framtida.  
 
2. Formuleringen når det gjelder samarbeidet med heimen, mener vi er for lite forpliktende. 
Foreldrenes ansvar for oppdragelse av barna/ungdommene bør understrekes tydeligere, og 
samarbeidet med heimen bør markeres sterkere.  
 
3. "Menneskerettighetene" byttes ut med "FNs menneskerettighetskonvensjon".   
 
Pkt. 1 ble vedtatt med 16 stemmer. 
 
15 representanter stemte for følgende alternative forslag til pkt. 1: 
"Bostadutvalgets" forslag til nytt formål for opplæringen har mange positive elementer i seg. 
Det henvises til viktige sider ved vår kultur og historie med verdier som opplæringa bør bygge 
på. Forslaget viser til til viktige grunnholdninger som skal kjennetegne møtet mellom skolen 
og elevene, og hvilke overordna mål som man skal arbeide for å realisere.  
 
Fylkestinget i Aust-Agder vil likevel presisere den posisjon som de kristne og humanistiske 
verdiene har hatt og fremdeles har i vårt samfunn. Disse har det vært stor grad av enighet om, 
og de har vært retningsgivende for mye av den kultur og de holdninger landet er bygget på. De 
er kjente pilarer i samfunnet, og de har brei folkelig forankring. 
 
Begrepene "ærlighet" og "tilgivelse" bør også inn som sentrale verdier i denne sammenheng. 
Dette er verdier som er viktige for å realisere et godt samfunn og dempe konflikter i samfunnet. 
 
Pkt. 2 og 3 ble vedtatt enstemmig.  
 
 
På vegne av Aust-Agder fylkeskommune 
Toril Askestad  
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