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Høring  -  forslag til revidert  rammeplan  for barnehagen.

Høringsgruppa i Gjesdal kommune har bestått av representanter fra Tjenesteområde barnehager,
barnehagepersonal, barnehageforeldre og politisk representant.

Gruppas tilbakemeldinger på forslag til revidert rammeplan for barnehagen er lagt frem i driftsutvalget

som en informasjonssak. Kort høringsfrist har gjort det vanskelig å behandle saken politisk.

Høringsgruppa  i Gjesdal  kommune har gitt følgende tilbakemeldinger på forslag til revidert
rammeplan for barnehagen:

• Gruppa er svært fornøyd med at omfanget på rammeplan er betydelig kortet ned. Dette gjør planen til et
godt arbeidsredskap for personalet og lettere tilgjengelig for foreldre og andre. Planen fremstår som
lettlest. Ved å utelukke metode og fag, gir planen rom for refleksjon, diskusjon og gode spørsmål. Vi
mener at det fortsatt er enkelte gjentakelser, og at rammeplanen kunne vært enda mer komprimert.

• Gruppa mener planen er tydelig i forhold til barnesyn og læringssyn. Ved å rette fokus mot prosessmål
og stille klare krav til barnehagens personal tydeliggjøres barnehagens helthetssyn på barn og
barnehagens mandat i samfunnet.

• Fokus på norsk og samisk kultur mener vi er viktig for både norske og flerkulturelle barns
identitetsutvikling og forankring i felles kultur. Barnehagen har et viktig ansvar som kulturformidler.
Dette handler om å tydeliggjøre både likheter og ulikheter, og gi barn en felles forståelse av den norske
kultur, noe som er viktig for å forstå den sosiale kontekst. En forutsetning for toleranse, respekt og
forståelse for andre er forankret i den enkeltes identitet.

• Positivt at planen retter fokus mot det enkelte barn og ikke trekker ut spesielle grupper som barn med
særskilte behov, funksjonshemmede barn eller fremmedspråklige barn.

• Barns rett til medvirkning er i tråd med planens barnesyn. Vi er også positive til at barnehagen skal være
en lærende organisasjon med evne til å være i endring og utvikling.

• Rammeplanens styrke er at pedagogikk og metodikk er trekt ut. Dette gir barnehagen en positiv
utfordring til å velge metodikk ut fra pedagogisk grunnsyn, læringssyn, fagkompetanse tilpasset lokale
forhold. Vi mener temaheftene er motstridende i forhold til hva rammeplanen vektlegger med lokal
tilpasning og barnehagens mulighet til å velge, vektlegge og tilrettelegge. Temahefter fra departementet
kan lett oppfattes som en "metodisk oppskrift" og at man ved å følge disse oppskriftene dokumenterer



kvalitet. At rammeplanen gir rom for lokal tilpasning mener vi er en viktig forutsetning for at den skal
bli et godt arbeidsredskap for personalet i barnehagen.

• For å oppfølge intensjonen i rammeplanen må personalets samlede kompetanse heves. Dette forutsetter
øremerkede midler til kompetanseheving.
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