Karmøy kommune
Skole - og kulturetaten

BARNE- OG FAMUl..lEDEP. KASS
.4RK.li'NR.:

ÅR.

3 39 .

2 4 flV 2005
Det kgl. barne-og familiedeparteme

postboks 8036 Dep

AKSREI-I:
SAKSNR.:Ø

0030 OSLO

-

SVAR - HØRING - FORSLAG

SIGN.:

OZ

10.11.05

Saksbeh:
aksnr:
Løpenr:

Tove Steingildra
04/3439-9
3 5977/05

Arkivkode: A10

'*

TIL REVIDERT

Dato :
IDeres ref:
1

RAMMEPLAN

FOR BARNEHAGEN

Bakgrunn:
Ny barnehagelov trer i kraft 1. januar 2006. Planen er en forskrift til barnehageloven, jf. § 2, og skal tre i kraft samtidig
med loven. Høringsutkastet bygger på rammeplanen fra 1995 og forslag fra en arbeidsgruppe som leverte sin innstilling
5. juli 2005.
Rammeplanen skal gi retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. Planen skal gi barnehagens personale, eier og
tilsynsmyndighet en forpliktende ramme for arbeidet. Rammeplanen skal også være et utgangspunkt for foreldrenes
mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen. For å gjøre rammeplanen til et mer hensiktsmessig redskap, er
planen redusert fra rundt 130 til vel 20 sider. Dette har blant annet vært mulig fordi flere elementer i dagens rammeplan
nå er tatt inn i den nye barnehageloven. Videre er fag- og metodestoff fjernet. De sentrale prinsippene i dagens
rammeplan foreslås videreført: Syn på barn og barndom, et helhetlig læringsbegrep og barnehagens egenart som arena
for lek, omsorg, oppdragelse og læring. Planen understreker barns rett til medvirkning og barnehagens plikt til å ta
hensyn til det enkelte barns forutsetninger og behov. Barnehagelovens nye innholdsbestemmelse blir utdypet.
Departementet har lagt vekt på å formulere tydeligere krav til barnehagens ansatte for å sikre barn likeverdige
barnehagetilbud av god kvalitet. Planen fremhever betydningen av personalets etiske holdninger, kunnskaper og
ferdigheter i møte med barn. Departementet ser det som viktig å videreføre barnehagenes faglige frihet til å velge
innhold og arbeidsmåter innenfor rammene gitt i lover, forskrifter og eierel lokale tilpasning.

Høringsgruppa i Karmøy kommune har bestått av 34 barnehagestyrere
barnehage.

og representanter fra skole-og kulturetaten, avd.

Gruppas tilbakemeldinger til forslag til revidert rammeplan for barnehagen legges fram i hovedutvalg for skole-og
kultur som referatsak. Kort høringsfrist har gjort det vanskelig å behandle saken politisk.
Høringsgruppa har følgende tilbakemeldinger

til forslag til revidert rammeplan for barnehagen:

•

Det er positivt at barnehagen fortsatt skal være en arena for lek og læring, men det hadde vært ønskelig med en
tydeligere sammenheng mellom barnehage og skole og barnehagens betydning for det videre utdanningsløpet. At
det er tydeligere fokus på innhold og oppgaver og personalets ansvar i forhold til dette, vil gjøre arbeidet med
utvikling og vurdering lettere for styrer og tilsynsmyndighet.

•

Gruppa ser det som svært positivt at målene i planen er formulert som prosessmål. Det er videre positivt med
tydelige mål innen hvert fagområde, men målene kan bli for detaljerte. Gruppa stiller også spørsmål ved om det er
praktisk mulig å komme gjennom alle fagområdene? En ønsker det nye fagområdet kropp, bevegelse og helse
velkommen. Gruppa mener barnehagen trenger flere pedagoger for å kunne gjennomføre rammeplanens ambisiøse
mål for fagområdene. Det er nødvendig med satsing på kompetanseheving i personalet når det gjelder
fagområdene.

•

Det er viktig at planen er så tydelig på hva den enkelte ansatte må gjøre i forhold til å arbeide i retning av målene i
de ulike fagområdene. Personalet hele tiden må jobbe med egne holdninger og verdigrunnlag og være åpne og
reflekterende.
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•

Planen konstaterer at lek er viktig, men sier for lite om hva personalet skal gjøre konkret. Rammeplanen bør si mer
om lek og lekens betydning for barnet, særlig med tanke på foreldrene. Lek-begrepet burde gjennomsyre hele
rammeplanen og burde nevnes i strek-punkter. Ute-leken burde også framheves.

•

At barnet settes i fokus, skal bli respektert, ha medvirkning, ha en tilpasset, meningsfull hverdag og bli sett og hørt
er vesentlig. Sterkere fokus på barns medvirkning får betydning for arbeidsmåtene i barnehagen. Ny forskning
rundt barn og barndom burde vært utdypet og gjennomsyret planen i større grad. Savner begrepet danning som
harmonerer mer med det nye synet på barn og barndom enn det mer gammelmodige begrepet oppdragelse og som
ble brukt i tidligere utkast.

•

Det er bra at planen er kortere og mer konkret, men det fører til at den blir fortettet med mye informasjon og
dermed krevende å absorbere. Planen kunne med fordel vært illustrert med bilder, tegninger og
visualiseringsmodeller.

•

Det kan se ut som årsplanarbeidet kan bli krevende og en er redd for at årsplanen skal bli et stort dokument
foreldrene ikke leser. Årsplanens funksjoner i forhold til ulike målgrupper gjør arbeidet krevende. Det er stor
forskjell på et arbeidsredskap for personalet og et informasjonsdokument til eksterne målgrupper.

•

En ser det som svært positivt at det i årsplanen også skal lages planer for overgangen barnehage-skole. Betydningen
av dette overgangsarbeidet omtales også i kapittel 8.2 om grunnskolen, noe gruppa er svært fornøyd med.

•

Når det gjelder dokumentasjon, ser en det som positivt at dokumentasjon er knyttet til det enkelte barnet.
Forventningene til dokumentasjonsarbeidet synes noe uklare. Hva skal dokumenteres, hvorfor, hvor mye og til
hvem skal det dokumenteres? Dokumentasjonsarbeidet ser ut til å bli krevende tidsmessig. Skal pedagogisk leder
bruke ytterligere tid til dokumentasjonsarbeid og dermed tid borte fra avdelingen, må grunnbemanningen økes til to
pedagoger og assistenter

•

Gruppa synes det er viktig at kommunen og eier har rett til innsyn. Dette har en tradisjon for i vår kommune og en
ser på det som viktig del av kvalitetssikringsarbeidet.
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