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HØRINGSUTTALELSE FRA STANGE KOMMUNE VEDRØRENDE
NOU 2007:6 FORMÅL FOR FRAMTIDA - FORMÅL FOR
BARNEHAGEN OG OPPLÆRINGA.

Rådmannen i Stange ser det som positivt at det nå fremmes forslag om endret formål for
barnehagen og opplæringen. Rådmannen ønsker i den forbindelse å henvise til høringsuttalelse
fra Stange kommune av 12.01.2005 vedrørende ny barnehagelov der det heter i forbindelse
med § 1, 2. ledd formål: "Formålsparagrafen bør endres fra spesifikt å peke på kristne
grunnverdier til å henvise til samfunnets grunnverdier på en slik måte at det virker
inkluderende for barn fra ulike grupper og kulturbakgrunn". Rådmannen tolker foreliggende
forslag som en tilnærming til Stange kommunes høringsuttalelse.

Rådmannen ønsker å knytte følgende felles kommentarer til forslag til nytt formål for
barnehagen og opplæringen:

• Forslag til nytt formål for barnehagen og for opplæringen er langt bedre enn gjeldende
formålsparagrafer i barnehageloven og i opplæringsloven.
Dette først og fremst fordi forslagene er framtidsrettede, mer inkluderende og samlende
og fordi verdigrunnlaget ikke lenger gis en spesiell religiøs forankring.

• Begge forslagene kan imidlertid synes omfattende og lange. Rådmannen stiller derfor
spørsmål ved om ikke § 1 i forslag til barnehagelov kunne stoppe etter "... og slik de er
forankret i menneskerettighetene" og at de to neste avsnittene fremdeles kan stå under §
2: Innhold. En slik deling gjør det lettere å fokusere på de ulike aspektene ved
formålsparagrafen.

Kommentarer til forslag til nytt formål for barnehagen spesielt:
• Rådmannen stiller spørsmål ved om formuleringene i formål for barnehagen kan ha blitt

vel "runde". Hva med det norske særpreget ? Er dette blitt helt fraværende ? Hvis ja er
det helt greit ?

• Spennende at ordet danning er brukt.

Kommentarer til forslag til nytt Formål for opplæringa spesielt:

• Samarbeidet med hjemmet bør få en mer sentral plass i formålsparagrafen.
• Kravet om tilpasset opplæring bør opprettholdes. Her bør fokus på samarbeid og felles

forpliktelse for skole og hjem vektlegges. Dette hører naturlig til i opplæringslovens
§5, slik det er foreslått.


