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I Lunner kommune er forslag til ny rammeplan gjennomgått og drøftet av styrerne i
kommunale barnehager og barnehagefaglig rådgiver. Uttalelsen er dermed en sammenfatning
av deres gjennomgang.

Det er en klar oppfatning at forslag til ny rammeplan vil kunne gi gode retningslinjer for
barnehagens innhold og oppgaver, samtidig som den vil gi barnehagens personale, eier og
tilsynsmyndighet en forpliktende ramme for arbeidet.

At planens innhold er redusert med over 100 sider sees på som positivt.

Det uttrykkes også i sum en positiv holdning til at forslag til rammeplan har et så sterkt fokus
på enkeltindividet.

Det er også positivt at viktigheten av den voksnes rolle i ulike sammenhenger er så
tydeliggjort og poengtert som det er flere steder i forslaget til rammeplan. Samtidig ser vi at
de kravene som stilles til de barnehageansatte i dette forslaget, vil kreve et minimum av
voksentetthet for å kunne ivareta slike krav som uttrykkes i forslag til rammeplan. Et
eksempel på dette finnes under kap. 4 Omsorg og oppdragelse hvor det bl.a. heter:
"Barnehagens personale har en etisk forpliktelse til å handle omsorgsfult overfor alle barn i
barnehagen. Omsorgsforpliktelsen stiller krav til personalet om oppmerksomhet og åpenhet
overfor det unike hos hvert enkelt barn og det unike i situasjonen."

Lunner kommune mener lekens betydning kunne blitt enda mer tydeliggjort i forslag til
rammeplan enn det som er tilfellet. Som et eksempel på dette vil vi trekke frem under punkt
5.1. Lek, i andre avsnitt: "I noen situasjoner kan det være nødvendig å hjelpe enkelte barn til
å komme med i leken eller å påvirke barnegruppen slik at leken blir inkluderende og byr på
gode opplevelser for alle barn." Her mener vi at dette ikke bare er noe som bør benevnes som
noe som skal skje i "noen situasjoner", men at det bør forsterkes ved å utrykke noe rundt at
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Side 2

den voksnes rolle og betydning for leken er noe det er viktig å ha fokus på hele tiden - ikke
bare "i noen situasjoner".

Med hilsen

Geir Albertsen
Barnehagefaglig  rådgiver


