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Statistisk sentralbyrå (SSB) viser til brev av 07. september 2005 der det bes om synspunkter på:

• Forslag til rammeplan som skal gi retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. Planen
skal gi personale, eier og tilsynsmyndighet en ramme for arbeidet, samt gi foreldre mulighet til
å kunne påvirke innholdet i barnehagen. I tillegg understreker rammeplanen barns rett til
medvirkning og barnehagens plikt til å ta hensyn til det enkeltes barn forutsetninger og behov.

SSB kommenterer forslag til forskrift i lys av SSB sin oppgave og ansvar - å produsere data, statistikk
og analyser, og på den måten gi bidrag til det kunnskapsgrunnlaget som forvaltningen samfunnet ellers
trenger (jf statistikklovens §3-l).

SSB lager statistikk om ansattes pedagogiske bakgrunn, lekeareal i barnehager, språkstimulering for
minoritetsspråklige og ressurser til barn med nedsatt funksjonsevne. Dette er områder som står sentralt
i barnehagens formålsbestemmelse § I og innholdsbestemmelse §2.

Forslaget til revidert rammeplan vil danne grunnlaget for å utvikle nye kvalitetsindikatorer i
KOSTRA.  Per dags dato innhenter SSB opplysninger om leke -  og oppholdsareal per barn,  ansatte etter
utdanningstype og antall minoritetsspråklige barn eller barn med nedsatt funksjonsevne som får tilbud
om hjelp .  I forslaget til revidert rammeplan fokuseres det også på andre målbare indikatorer som
ressurser og individuell tilpasning ,  samarbeid med andre instanser og kjønnsfordelingen blant ansatte.
Utviklingen  av nye  kvalitetsindikatorer forutsetter imidlertid at BFD ønsker å innhente flere opplys-
ninger om barnehager via skjema  16 i KOSTRA.

Med vennlig hilsen


