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MELDING OM VEDTAK

HØRINGSUTTALELSE :  REVIDERT RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN

HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN  behandlet i møte 19.10.2005 sak
0046 /05. Følgende  vedtak ble fattet:

Modum kommune uttaler følgende om forslaget til revidert rammeplan:

1. Forslaget til revidert rammeplan er mer oversiktelig og kortfattet enn dagens
rammeplan. Barnehagens ansvar og oppgaver kommer tydelig fram, og forslaget
styrker barnehagen på alle felt. Det er positivt at det helhetlige syn på barndom med
omsorg, oppdragelse og læring er videreført.

a. Kap 2.3: Det er positivt at barns medvirkning vektlegges.

b. Kap 2.5: Rammeplanen bør fortsatt uttrykke en ivaretakelse av barnets sosiale
kompetanse.  Dette uttrykker i større grad at barn har  kunnskap  om det sosiale
liv. Andre avsnitt bør lyde: Barnehagen skal legge vekt på sosial kompetanse,
lek og hverdagsaktiviteter  (her kalt barnehagens gjennomløpende innhold),  og
strukturerte arbeidsformer  (tidsavgrenset eller periodisk innhold),  hvor
personalet i større grad leder planlegging og gjennomføring.

c. Kap 3: Det er positivt at barnehagens verdigrunnlag vektlegges.

d. Kap 6: De seks fagområdene gir barnehagen et tydeligere innhold. Målene er
konkrete og målbare. I noen av tilbakemeldinger vi har fått, er det noen som
ønsker temahefter i tillegg.

e. Kap 7: Det er positivt at dokumentasjon løftes fram, og kommer i tillegg til
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vur ering og planlegging.

f. Kap 8: Det er positivt at samarbeid vektlegges, og spesielt at samarbeidet med
skolen konkretiseres.

2. Rammeplanen forutsetter tydeligere krav til barnehagens innhold med hensyn til
personalets kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Vi tenker oss at implementering av
rammeplanen krever tid, og at et kompetanseløft bør foregå over en lengre tidsperiode.

3. Rammeplanen  forutsetter fysiske forhold  som mange barnehager i dag ikke  oppfyller.
Vi ønsker  at det i større grad defineres hva som ligger i begrepet universell  utforming.

4. Kommunene må tilføres økte sentrale midler til kompetanseheving av personalet (pkt.
2) og til tiltak som må gjøres i forhold til begrepet universell utforming (pkt. 3). Dette
utover dagens ordning med investerings og driftstilskudd.

Med vennlig hilsen
Modum kommune

Åse Berit Hoffart
barnehageleder
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