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Som styrer i barnehagen vil jeg gi følgende kommentarer til gjennomgått høringsnotat av
7.september :Revidert rammeplan for barnehagen`

• Når rammeplanen er så kort kunne det være en fordel med temahetfer i tillegg på.
områder som;

  Årsplan
* Omsorg
  Læring
 Konsesjonsplikt

observasjon
 foreldre reell innflytelse

• kap. 1.1. linje? : "Barnehagen skal bidra til å sikre barn under opplæringspliktig alder
et oppvekstmiljø som gir trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger og som
har de fysiske,  sosiale og  kulturelle kvaliteter som til enhver tid er i samsvar med
eksisterende kunnskap om barns behov." Kommentar: Dette bør slettes eller skrives
om til:

Barnehagen  skal bidra til å sikre barn under opplæringspliktig alder et godt
oppvekstmiljø  som har  fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til enhver
tid er i samsvar med eksisterende kunnskap om barns behov.

Kap.2.6 inneholder for mye om utbygging. Temaet reguleres av ande retningslinjer
som i byggesak og miljørettet helsevern ved godkjenning av barnehage. Deler av
andre avsnitt som kan fjernes: Planlegging og utbygging av nye barnehager bør være
basert på prinsipper om universell utforming, og dette kan få konsekvenser for
størrelsen og utformingen av barnehagens uteområde. Det er derfor..



• Ang. likestilling kommer poenget godt nok frem flere steder og siste setning i kap.4
kan slettes: "Både kvinner og  menn i barnehagen må utføre arbeidsoppgaver slik at de
ikke bidrar til a opprettholde stereotype kjønnsrollemønstre." .
Kjønnsnøytalitet bør ikke være et mål.

• Kap.5.3 listes opp sosiale ferdigheter som å ta og opprettholde kontakt med andre , se
en sak fra flere.... osv. Punktet "kommunisere godt i ulike situasjoner" er smør på
flesk og kan sløyfes.

Kap.7.2 er vanskelig å  forstå mht.  å observere barn.  I Bergen bruker de fleste
barnehager TRAS (tidlig registrering av språkutvikling)  på enkeltbarn uten foreldres
samtykke. Dette er et observasjonsmateriele som både private og kommunale
barnehager er blitt kurset i av Bergen kommune. Slik jeg leser teksten i forslag til ny
rammeplan er dette pa grensen av hva som er lov å gjøre.  Nødvendig med en
oppklaring her, event et temahefte i tillegg.

• Kap.8 tar for seg samarbeid med andre instanser. I Bergen har vi fra flere bydeler god
erfaring med tverrfaglig team bestående av styrere fra private og kommunale
barnehager, barnevern, ppt og helsestasjon. Dette burde vært føringer på ifht alle
kommuner.

Med hilsen

Jo anna Birkeland


