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Høringsuttalelse til revidert rammeplan for barnehagen.

Forbundet Steinerbarnehagene i Norge er positiv til at rammeplanen er blitt forkortet og
forenklet. Vi har noen punkter som vi allikevel finner nødvendig å kommentere.

Kapittel 6.2 Språk ,  tekst og  kommunikasjon
Kapittel 6.5 Natur , miljø og  teknikk
Kapittel 6.7 Nærmiljø  og samfunn

Utifra Rudolf Steiners verdisyn på mennesket finner vi det svært uheldig for barnets utvikling
at det skal trenes i intellektuell læring før 7-årsalder, fordi vi mener at barnet i sin første 7-
årsperiode lærer gjennom etterligning og forbilde og ved å trene deres intellekt så tidlig fratar
vi dem de kreftene de senere skal bruke på nettopp dette feltet. Det går utover barnets
kreativitetskrefter og fysikk.

Kapittel 7 Planlegging ,  dokumentasjon og vurdering

7.1 Planlegging
Steinerbarnehagene er avhengig av en viss frihet når det gjelder å utforme årsplanen sin. Vi

har årstidsfester og dette er ryggraden i vår årsplan. Utfra dette planlegges hele året når det
gjelder både eventyr, ringleker, kunstneriske og håndtverksmessige aktiviteter og praktisk
arbeid i barnehagen. Den forandres ikke hvert år slik andre årsplaner gjør. Det er en del av
pedagogikken som ligger i den og dette må først og fremst pedagogene gjøre om vi skal
ivareta denne form for pedagogikk.

7.2 Dokumentasjon som grunnlag for refleksjon og læring.
Dokumentasjon er vel og bra, men det må være i moderate former og hensiktsmessig. Man
bør kunne spørre seg om hensikt og nytte av enhver dokumentasjon, slik at det ikke blir
unødvendig bruk av ressurser som heller kunne komme barna direkte til gode.
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