
BARNE- OG FAMILIEDEP.
ARKIVNR.: 3

Til: Barne- og familiedepartementet - 7 NOV 2005

SAKSBEH:  SIGN.:

SAKSNR.: o
Vår ref:  KH Deres ref:  Dato: 03.11 .2005'

q

Arkivref:  550\2005\b-05.11.03 Følgebrev høring rammeplan for barnehagen

Høring: Rammeplanen for barnehagen

Studentenes landsforbund (StL) har mottatt høringsbrev datert 07.09.2005. StL gir med
dette våre kommentarer til rammeplan for barnehagen med hjemmel i lov om barnehagen
som trer i kraft 1.januar 2006.

Ta gjerne kontakt dersom det er behov for utfyllende kommentarer.

Med vennlig hilsen
Studentenes Landsforbund (StL)

Kristina Haugland
Fag- og forskningsansvarlig
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HØRINGSUTTALELSE

Høringsuttalelse om rammeplan for barnehagen

Studentenes landsforbund (StL) representerer studenter ved profesjonsutdanninger i Norge. Heriblant
finner vi framtidens førskolelærere. StLs høringsuttalelse vil kun ta for seg de punktene som er viktige
for våre medlemsinstitusjoner, og for våre utdanninger. Vår uttalelse retter seg derfor først og fremst
mot kapittel 6 Barnehagens fagområder.

Kapittel 1 Barnehagens oppgaver i samfunnet
Kapittel 2 Grunnleggende begreper og prinsipper
Kapittel 3 Barnehagens verdigrunnlag
Kapittel 4 Omsorg og oppdragelse
Kapittel 5 Lek og læring

StL støtter tankene og intensjonene som ligger til grunn for ovennevnte kapitler, og ser ikke behov for
å gå nærmere inn på disse.

Kapittel 6 Barnehagens fagområder
Vi støtter at målene for fagområdene er formulert som prosessmål og ikke som spesifikke kunnskaps-
og ferdighetsmål for aldersgruppene det her gjelder. Når det gjelder punktet om språk, tekst og
kommunikasjon, støtter vi den sterke vekt som legges på tidlig og god språkstimulering. Vi synes også
de andre punktene som nevnes under barnehagenes fagområder presenteres på en god og grundig
måte.

Kapittel 7 Planlegging,  dokumentasjon og vurdering
Kapittel 8 Samarbeid

Vi har ingen kommentarer til disse kapitlene, men mener at de er grundige og dekker de behovene og
områdene de bør dekke.

Studentenes Landsforbund (StL)
- representerer 105 000 studenter


