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VEDR. FORSLAG TIL REVIDERT RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN

Oppvekstkomiteen behandlet saken i møte den 11 .oktober d.å., under sak 23/05, og fattet
følgende vedtak:

"Tromsø kommune vil i hovedsak si seg tilfreds med forslag til revidert rammeplan for
barnehagen. En forutsetning for at en så radikal nedkorting av rammeplanen kan fungere, er
imidlertid at det utarbeides temahefter i tråd med forslaget fra departementets
arbeidsgruppe. De første temaheftene bør utvikles tidlig i 2006.
For øvrig vil Tromsø kommune uttale følgende:

1. Det kan se ut som om enkelte tema er blitt for lite synlige fordi forslaget til plan er
blitt så sterkt forkortet. Dette gjelder først og fremst barn med nedsatt
funksjonsevne. Enkelte steder brukes formuleringen "uansett funksjonsnivå".
Forslaget til plan bør gjennomgås på nytt, for å inkludere begrepet i flere
sammenhenger.

2. Sikring av et tilpasset barnehagetilbud til samiske barn må også gjøres tydeligere.
3. Forslaget til plan understreker viktigheten av at barnehagen dokumenterer sin

virksomhet. Men observasjon som et viktig pedagogisk redskap for å kunne
dokumentere, er uteglemt.

4. Kapitel 8 bør endres slik at lovregulert meldeplikt og samarbeid med andre
instanser tas ut av rammeplanen og samles i en mer egnet forskrift.

5. I målformuleringene på fagområdet  språk, tekst og kommunikasjon  ser det ut som
om et punkt om morsmålets betydning for identitetsutvikling er falt bort. Dette må
tas inn igjen.

6. Gjeldende rammeplan avsluttes med et kapitel som heter  utvikling av barnehagen.
Et slikt kapitel bør videreføres i ny plan."

Med vennlig hilsen

Stein Rudaa
rådmann

Karen Lampe-Olsen
saksbehandler
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