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HØRING - BARNEHAGELOVEN OG FORSLAG OM REVIDERT RAMMEPLAN.

Rådmannen sin innstilling:

Formannskapet slutter seg til rådmannens saksutredning i forbindelse med
høringsuttalelsen til revidert rammeplan for barnehagene.

Saksutredning:
I skriv av 7. september 2005 har barne- og familiedepartementet sendt ut på høring utkast til
revidert rammeplan for barnehagene. Rammeplanen er en forskrift til barnehageloven jf § 2 og
gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. Rammeplanen har som oppgave å:

  Gi barnehagens personale et redskap for planlegging, dokumentasjon og vurdering.
  Gi foreldre innsikt i barnehagens virksomhet samt gi mulighet til medvirkning og

medbestemmelse
  Gi barnehageeiere mulighet til å fastsette retningslinjer for lokal tilpassning av

rammeplanen.
  Gi kommunen som tilsynsmyndighet et redskap for å føre tilsyn med at alle

barnehagene driver en tilfredsstillende virksomhet i samsvar med lov og forskrifter.

I følge departementet er høringsforslaget en forenkling og modernisering av nåværende
rammeplan som kom som forskrift i 1996. Den nye rammeplanen er mer tydelig om innhold og
oppgaver i barnehagen og om ansvaret til personalet. Antall mål for barna er redusert samt
visualiseringsmodellen om utvikling av barnehagen foreslås ikke videreført. Høringsnotatet er
sendt til en rekke instanser, deriblant alle landets kommuner. Høringsnotatet er også lagt ut på
departementets internettsider. Høringsfristen er satt til 7. november 2005.
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I Kristiansund og Frei har en arbeidsgruppe gått gjennom høringsnotatet. Gruppen har bestått
av: Ragnhild Fausa (foreldrerepresentant Stella Maris), Linda Nordal (foreldrerepresentant
Juulenga barnehage), Tove Anita Berget Ersvik (virksomhetsleder Myra barnehage), Elisabeth
Kristiansen (virksomhetsleder Storhaugen barnehage) og Wibeke Nilsen (daglig leder
Veslefrikk barnehage). Arbeidsgruppen har gått igjennom høringsnotatet og gitt merknader til
forslaget til revidert rammeplan. Arbeidsgruppen er stort sett enige i det som er foreslått i
forslag til revidert rammeplan. De ser positivt på at omfanget av planen er redusert og at
verdigrunnlaget videreføres samt at personalets oppgaver kommer tydeligere frem. Samtidig ser
de viktigheten av å påpeke at den frie leken bør ha en sentral plass i barnehagene. Merknadene
er vedlagt saksmappen til denne saken.

Rådmannen slutter seg i all hovedsak til arbeidsgruppens synspunkter i notat datert 12.10.05..

Ved gjennomgang av høringsnotatet vil rådmannen i tillegg bemerke følgende:
  Det synes riktig at det beskrivende og drøftende stoffet i rammeplanen er tatt ut. På

denne måte kommer barnehagens innhold og oppgaver lettere frem. Dette gjør planen
mer konkret og lettere å forholde seg til og mer tilpasset vår tid.

  Når barnehagens innhold og oppgaver kommer tydeligere frem blir det blant annet
enklere for kommunen å føre tilsyn med barnehagene med utgangspunkt i rammeplanen.

  Det er viktig at den reviderte rammeplanen gir rom for lokale tilpassninger. Det vises
forøvrig til lokal rammeplan for barnehagene i Frei, der det er foretatt lokale
tilpassninger ut fra våre forutsetninger.

  Det er viktig at barnehagen tar vare på sitt særpreg og skal være en arena for lek, læring
og omsorg. Der leken har en sentral plass i dagliglivet og at det legges til rette for at
barna får et positivt samvær med andre barn og voksne.

  Barnehageområdet har i de senere årene vært gjenstand for mange reformer, uten at det
har vært overført midler til kommunene til kompetanseheving. I forslaget til
statsbudsjett er det satt av 50 millioner kroner til kompetanseheving. Rådmannen ser
svært positivt på at midlene kommer samtidig med innføring av ny rammeplan.

Vedlegg :  Notat fra  arbeidsgruppe  datert 12.10.05.
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Formannskapet  den 01 .11.2005

Behandling i møte:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Formannskapet slutter seg til rådmannens saksutredning i forbindelse med
høringsuttalelsen til revidert rammeplan for barnehagene.

Utskrift sendt:
Barn- og familiedepartementet


