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HØRING  - FORSLAG TIL  REVIDERT  RAMMEPLAN  FOR BARNEHAGER

Med henvisning til brev av 26.09-05, ønsker Landsorganisasjonen i Norge (LO) å uttale følgende:

Rammeplanen synes å ha tatt opp i seg de endringene som er kommet inn i den nye loven,
den er vesentlig redusert i omfang i forhold til gjeldende rammeplan. Det gjør planen lettere
tilgjengelig, og mer fokusert i forhold til brukernes behov. Det er en positiv forbedring at det
blir formulert krav til de ansatte for å sikre barn likeverdige barnehagetilbud av god kvalitet,
betydningen av personalets etiske holdninger, kunnskaper og ferdigheter i møte med barn.

LO foreslo i sin høringsuttalelse til ny barnehagelov at formålparagrafen bør være livsynsnøytral
og ikke spesielt favoriserer kristendom, men heller henvise til FNs barnekonvensjon. Dette synet
ble dessverre ikke tatt til følge ved Stortingets behandling. Rammeplanen bruker en del plass på å
presisere at formålsparagrafen ikke åpner for forkynnelse, men for kunnskap om kristendommen,
samt plikt til å markere andre religioners merkedager dersom foreldrene tilhører andre religioner.
LO mener at denne presiseringen er nødvendig, men er fremdeles urolig for at offentlige
barnehager ikke oppleves som tilstrekkelig inkluderende for barn og foreldre med andre
livsynspreferanser enn kristendommen.

Et annet viktig innspill fra LO var å synliggjøre barnehagens ansvar for å medvirke til
likestilling mellom kvinner og menn, og bygge ned de tradisjonelle kjønnsrollemønstrene. I
rammeplanen følges dette opp på en god måte, blant annet ved at både kvinnelige og

mannlige barnehageansatte skal bidra til en slik utvikling, og barnehagen skal legge vekt på at
jenter og gutter blir oppmuntret til samlek, og lek som går på tvers av tradisjonelle
oppfatninger av hva som er jentelek og guttelek.
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LANDSORGANISASJONEN I NORGE

rine Lise Sund s

TELEFON:  23 06 10 50  FAX: 23 06 17 43 BANKGIRO:  9001 .07.00182 POSTGIRO:  0814 51 12800
ORG.NR .: 971 074 337 INTERNETT: http.//www.Io.no E-POST:  lo@lo.no


