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REVIDERT RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN - HØRINGSUTTALELSE

Komite Oppvekst og kultur i Stjørdal kommune behandlet i møte 25.oktober 2005
sak 42/05 "Revidert rammeplan for barnehagen - Høring"

Følgende vedtak ble gjort:

Vedtak:
Vedlagte  " Høringsuttalelse ang. forslag  til revidert  rammeplan  for barnehagen "  vedtas
som framlagt.

Stjørdal kommunes høringsuttalelse:

Det er positivt at rammeplanen er blitt mer kortfattet og konkret i sin utforming, da den skal være
et arbeidsredskap for alle som arbeider barnehagen
Planen fremhever betydningen av voksnes holdninger, kunnskap og ferdigheter til å møte, forstå
og oppdra barn til aktiv deltagelse i et demokratisk samfunn. Reflekterende voksne, hvor egen
væremåte, holdninger og grunnsyn er i fokus.
Dette setter fokus på barnehagenes og barnehageeiers ansvar for kompetanseutvikling av
personalet.

Forslag til ny rammeplan kan forbedres. Vi savner/ønsker mer fokus på følgende punkter:

1.Et generelt inntrykk er at det er mye fokus på fagområdene på bekostning av basiskompetanse
hos voksne og barn - grunnleggende holdninger.

2.Barns medvirkning i forhold til egen hverdag og utvikling, synes lite berørt i forhold til at det
har fått egen paragraf i Lov om barnehager.

3.Likestillingsarbeide i barnehagen er satsningsområde for regjeringen. Dette punktet er
forholdsvis
lite berørt i planen. Det var forventet at dette ville få bredere plass i planen, da
likestillingsarbeide handler om mye mer enn å ansette menn i barnehagen.

4.Samiske barnehager har fått mye plass i den nye planen. Det er riktig, men utfordringene i
forhold til økende antall flerspråklige barn i barnehagene og nye kulturer er lite berørt. Dette bør
få større fokus.
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S.Likeledes  savnes et  større fokus på de  minste barna i barnehagen. Med lavere foreldrebetaling
postmottak@stjordal.kommune.no



og barnehageplass til alle som ønsker det, vil barnehagene etter hvert få flere ett og toåringer.

6.Forslag til ny rammeplan omtaler utfordringene for barn med nedsatt funksjonsevne i for liten
grad. Disse er kun nevnt under punktet om samarbeid med Pedagogisk-psykologisk tjeneste.
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