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Høring  -  forslag til revidert rammeplan for barnehagen

Vedlagt følger høringsuttalelse til revidert rammeplan for barnehagen fra Universitets- og
høgskolerådet .  Vår uttalelse er utarbeidet av Nasjonalt råd for lærerutdanning. Vi vil  også vise til
høringsuttalelser som kommer fra våre medlemsinstitusjoner ,  de offentlige høyere
utdanningsinstitusj onene.
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SØrutskriftNRLUS- 60/05 Universitets -  og høgskolerådet

Høringsuttalelse fra Nasjonalt råd for lærerutdanning  -  rammeplan for
barnehagen

Nasjonalt råd for lærerutdanninga  (NRLU)  arbeidsutvalg har utarbeidet høringsuttalelse til
rammeplan for barnehagen på vegne av Universitets- og høgskolerådet.

NRLUs arbeidsutvalg er ikke slik sammensatt at vi kan gå inn i fagspesifikke vurderinger. Vi
vil derfor vise til høringsuttalelsene som kommer fra våre medlemsinstitusjoner, de høyere
offentlige utdanningsinstitusjonene, som blant annet utdanner førskolelærere.

Det er mye som er utformet svært generelt i den nye rammeplanen. Det fører til at den
oppleves som relativt altomfattende. Vi stiller derfor spørsmål ved om den vil gi gode nok
føringer eller retningslinjer for den enkelte barnehages virksomhet. For å avhjelpe dette bør
det vurderes om det ikke skal utarbeides rammeplanveiledning.

Når det gjelder kapitlene 1-5 og 7-8 , NRLU støtter  tankene og intensjonene som ligger til
grunn for disse ,  og vi ser ikke behov for å gå nærmere inn på dem.

Kapittel  6 Barnehagens fagområder
Vi støtter at målene for fagområdene er formulert som prosessmål og ikke som spesifikke
kunnskaps- og ferdighetsmål for aldersgruppene det her gjelder. Når det gjelder punktet om
språk, tekst og kommunikasjon, støtter vi den sterke vekt som legges på tidlig og god
språkstimulering. Vi synes også de andre punktene som nevnes under barnehagenes
fagområder presenteres på en god og grundig måte.

Sist endret  12.10. 2005
Ansvarlig saksbehandler :  Kjærstin  Åstveit
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