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Barneombudet har vurdert rammeplanen og har noen kommentarer å komme med.

Rammeplan for barnehagen har blitt lettere tilgjengelig for brukerne ved at den har blitt
kortet ned. Noen vil kanskje savne momenter fra den gamle rammeplanen, men Barne-
ombudet antar at brukervennligheten gjør at flere setter seg inn i innholdet av planen.

Kapittel 2 Grunnle ende be re er o rinsi er
Barneombudet er opptatt at barn med fremmedspråklige foreldre får plass og går i barnehage
før skolestart. Dette begrunnes med at det gode innholdet i barnehagen vil komme barnet til
gode i skolesammenheng og resten av livet. Vi tenker da særlig på språk og språkutvikling.
Men for at fremmespråklige foreldre, med annen religiøs oppfatning enn det den norske
statskirke representerer skal sende barna til barnehagen, er det viktig at barnehagene viser
respekt for andre religioner. Det foreslås derfor at det under punkt 2.2 "Læring" i siste
setning, annet avsnitt settes inn: "Barnehagen må tilby alle barn et rikt, variert, stimulerende
og utfordrende læringsmiljø, uansett alder, kjønn og sosial, kulturell eller religiøs bakgrunn."

Ka iltel 2.3 Barns medvirknin
Barneombudet er svært positiv til at krav til barns medvirkning kommer så tydelig frem i
rammeplanen. Barneombudet mener det er en god måte å synliggjøre Norges forpliktelser
etter FNs barnekonvensjon for barns rettigheter.

Kapittel 4
Barneombudet ønsker videre under kapittel 4 "Omsorg og oppdragelse" at barnehagen har
beredskapsplaner som personalet kan benytte i sitt arbeid med omsorg i barnehagen og i
arbeidet med relasjoner mellom personalet og barna og i arbeidet for barns omsorg med
hverandre.

Det skjer kriser i samfunnet vårt. Det kan være seg store naturkatastrofer i fremmede land
eller lokale kriser som har konsekvenser for barn og voksne i barnehagen. Det skjer også at
barn i barnehagene, foreldre eller besteforeldre får dødelig sykdommer eller plutselig død.
Slike kriser kan påvirke barn i stor grad, og for at de skal komme ut av/gjennom slike
hendelser uten traumer, kan barnehagens håndtering ha avgjørende betydning.
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Erfaringer fra tiden etter tsunamien viste at mange kommuner hadde kriseplaner som
fungerte. Alle hadde imidlertid ikke det. Ved at krav til kriseplaner legges inn i rammeplanen
for barnehager, unngår vi de kommunale forskjellene vi ser på mange andre felt og som ikke
kan forsvares. Barneombudet ønsker derfor å få krav til beredskapsplaner inn i rammeplanen.
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