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Høringsuttalelse  -  forslag til revidert  rammeplan for barnehagen.

Med bakgrunn i drøftinger på ledermøte for styrere i kommunale og private barnehager i
Nærøy kommune, vil kommunen v/skole- og oppvekstavdelinga avgi følgende
høringsuttalelse:

Forslaget til revidert rammeplan for barnehagene vil etter vår oppfatning bli et godt
redskap som gir klare rammer for barnehagene i deres arbeid med barnehagens innhold.
Rammeplanen setter klare mål for arbeidet og for innholdet i barnehagen, og presiserer i
ulike sammenhenger hva barnehagen  skal  legge vekt på og hva som  skal  gjennomføres.
Sett i lys av det vil rammeplanen sannsynligvis bli grei å forholde seg til for personalet.

Revidert rammeplan setter store krav til personalet. Tidligere rammeplan var i stor grad
beskrivende i forhold til metodisk gjennomføring m.m., men ble også noe styrende i
forhold til gjennomføring. Revidert rammeplan setter større krav til kunnskap og
kompetanse for å omsette rammeplanen til praktisk handling og utforming av
barnehagens innhold. Den vil etter vår oppfatning også gi barnehagen flere muligheter
og større metodisk frihet i gjennomføring av innholdet. Dette vil kreve pedagogisk
kompetanse.
Revidert rammeplan vil slik den er utformet stille høye krav til tilstrekkelig og godt
kvalifisert pedagogisk utdannet personale. Dette kommer også til uttrykk i
rammeplanens kapittel 7 som understreker styrer og pedagogisk leders særlige ansvar i
forhold til rammeplanen. Selv om dette uttrykkes i kapittel 7 mener vi allikevel dette er
for lite vektlagt i revisjonsforslaget. Flere steder i forslaget  sies  det at planen skal være
et redskap for personalet. Vi mener at bak det å omsette planen til praktisk virkelighet
må det ligge en pedagogisk tenkning utført av et pedagogisk kvalifisert personale.
Førskolelærers kvalifikasjoner og rolle i arbeidet med planen er etter vår mening for lite
vektlagt da det kun er nevnt i innledningen til kapittel 7. Det bør derfor i større grad og
gjennomgående i planen fremgå at man mener pedagogisk personale, eller under ledelse
av pedagogisk personale.
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