
Til
Barne -  og familiedepartementet

HØRINGSUTTALELSE FRA SILJAN KOMMUNE ANGÅENDE FORSLAG TIL NY
REVIDERT RAMMEPLAN.

I Siljan kommune har barnehageadministrasjonen sammen med de pedagogiske
lederne gått i gjennom forslaget. Vår uttallelse har blitt tatt opp i utvalget for
oppvekst og kultur. Utvalget tok høringen til orientering.

Siljan kommune kommer med følgende vurdering av forslag  til ny revidert
rammeplan:

Følgende forhold  i planen er positivt:
lett lest plan som i større grad vil treffe dem som ikke jobber i barnehage
bra at omsorg, trygghet og gode relasjoner er grunnmuren i barnehagen
viktig å skape et trygt Iceringsmil jø
barns rett til medbestemmelse
FN s barnekonvensjon
Vide men klare mål
Romslige fagområder som gjør at hver enkel barnehage kan tilpasse sine
forhold
Bra at den sier noe om overgang barnehage-skole, gjerne mer
En bra innledning og oppbygging av planen i kapittel 1 og 2, gir et godt
innblikk i rammeplanens innhold
Minoritetsbarn er tatt mer hensyn til
Kapittel 7 om planlegging, dokumentasjon og vurdering er bra

Har følgende bemerkninger til endringer:
- mer om LEK, lek er førskolebarnas viktigste aktivitet, si mer om hvorfor

lek er viktig, lavring gjennom lek, voksenrollen i leken
- leering står det altfor mye om, si mer om Icering gjennom lek, ikke bare

Icering gjennom voksenstyrte aktiviteter
- ta barn på alvor-barns medbestemmelse krever kompetente voksne som

kan det, vi trenger kompetanse på dette emnet
- mye fokus og spalteplass på samiske barnehager, det tema har fått mer

spalteplass enn lek



begrepet personalet er mest gjennomgående i planen,  bør si mer om det
pedagogiske personalet sin viktige oppgave i barnehagen,  noe mer enn i
kap.7
begrepet styrer blir brukt,  men i dag er det ikke mange styrere som har
den tittelen
mer om sosial kompetanse barn-barn og barn-voksne. For mye fokus på
enkeltbarn,  gruppa blir taperen
utdype mer om mobbing,  barnehagen er første forsvarslinje i samfunnet
mot mobbing
planen kunne vært  tydeligere med tanke på 0-3 åringene i barnehagen,
det er nå flere småbarn i barnehagene  ,  ønsker konkrete planer for de
små, slik at de blir ivaretatt på en god måte
planen sier at ved lite uteareal kan parker og grøntområde i nærheten
brukes.  Vi mener at barnehager med for lite uteområde ikke skal
godkjennes

Vennlig hilsen
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