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SVAR -  FORMÅL FOR BARNEHAGEN OG OPPLÆRINGEN

Undervisnings-  og kulturutvalget (UKU) vedtok  i sak 59/07 å nedsette et utvalg som skulle gi
en uttalelse innen høringsfristen.

Utvalget har hatt følgende medlemmer:

Jan-Eirik Nordahl (Ap)

Jan Skogheim (Frp)

Aase Olsen (SP)

Utvalget leverte sin uttalelse til rådmannen 24.oktober 2007 og har valgt å komme med
forslag til formålsparagrafer slik:

Forslag til ny formålsparagraf for grunnopplæringen

Opplæringen i skole og lærebedrift skal åpne dørene mot verden og fremtiden og gi elevene
historisk og kulturell innsikt. Den skal bygge på respekt for mennesket, nestekjærlighet,
likeverd og solidaritet, slik de grunnlegende verdier kommer til utrykk i norsk og humanistisk
tradisjon, i ulike religioner og livssyn, og slik de er forankra i menneskerettighetene.
Opplæringen skal fremme demokrati, likestilling og vitenskapelig tenkemåte.

Elevene skal utvikle kunnskap og holdninger for å kunne mestre livet og for å kunne delta i
arbeid og i fellesskap i samfunnet. De skal få utfolde skaperglede, engasjement og
utforskertrang. Elevene skal lære å tenke kritisk, handle etisk og ta økologisk ansvar. De skal
ha medansvar og mulighet for påvirkning på egen læring og utvikling.

Skolen skal samarbeide med heimen.

Forslag til ny formålsparagraf barnehage

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for trygg
omsorg og lek. Den skal fremme allsidighet og danne grunnlag for individuell utvikling. Den
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skal bygge på respekt for mennesket,  uansett kjønn,  rase,  etnisitet,  religion eller
forutsetninger. Den skal ta utgangspunkt i allmenne menneskerettigheter slik de kommer til
uttrykk i norsk og humanistisk tradisjon.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang.  De skal lære å ta vare på
hverandre og naturen.  Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter tilpasset
alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna og foreldrene med tillit og respekt.

Med hilsen

g is . Andersen An Kristin Trondsen

Rådmann rådgiver

Kopi: UKU

Vedlegg: Saksprotokoll, sak 59/07.
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Saksprotokoll

Utvalg: Undervisning- og kulturutvalg
Møtedato : 16.10.2007
Sak: 59/07

Resultat:

Arkivsak: 07/706
Tittel: SAKSPROTOKOLL: HØRING NY FORMÅLSPARAGRAF SKOLE

OG BARNEHAGE

Behandling:
Forsla fra Sørreisa F v/Jan Sko eim:
Forslag til ny formålsparagraf for grunnopplæringen:
Opplæringen i skole og lærebedrift skal åpne dørene mot verden og fremtiden og gi elevene
historisk og kulturell innsikt. Den skal bygge på respekt for mennesket, uansett kjønn, rase,
etnisitet, religion eller forutsetninger. Den skal ta utgangspunkt i allmenne menneskerettigheter
slik de kommer til uttrykk i vestlig kulturarv og humanistisk tradisjon. Den skal fremme
demokrati, etisk ansvar for omgivelsene og vitenskapelig tenkemmåte. Den skal ivareta
individets rett til selvbestemmelse.

Skolen/bedriften skal i samarbeid med hjemmet utvikle elevens kunnskap. Eleven skal ha
medansvar og mulighet til påvikning på egen læring og utvikling.

Forslag til ny formålsparagraf barnehage:
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for trygg omsorg
og lek. Den skal fremme allsidighet og danne grunnlag for individuell utvikling. Den skal
bygge på respekt for mennesket, uansett kjønn, rase, etnisitet, religion eller forutsetninger. Den
skal ta utgangspunkt i allmenne menneskerettigheter slik de kommer til uttrykk i vestlig
kulturarv og humanistisk tradisjon.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrng. De skal lære å ta vare på
hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter tilpasset
alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barne og foreldrene med tillit og respekt.

Vedtak:
Enstemmig:
Det nedsettes et utvalg bestående av tre politikere: Jan Skogheim , Åse Bjørnslett og Jan-Eirik
Nordahl.
Utvalget skal utarbeide en uttalelse innen høringsfristen ].november 2007.
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FRPs forslag kan legges til grunn, men UKU ber om at utvalget arbeiderfor å finne  et annet
ord enn vestlig som dekker begrepet kristen/kristne.
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