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Forslag til revidert rammeplan for barnehagene fremstår som et mer hensiktmessig
verktøy for  å fremme arbeidet i barnehagene enn den nåværende rammeplanen.

Fagområdene har fatt en uforholdmessig stor plass i den reviderte planen. Kapittel som
omtaler lek, læring gjennom hverdagsaktiviteter og sosialt samspill kunne med fordel
vært slått sammen med fagområdet som omhandler språk og kommunikasjon. Disse
områdene bør fokuseres i særlig grad. Hensikten med fagområdene er å sikre en
allsidighet i barnehagens innhold som bør videreføres. Imidlertid ligger det en viss
risiko for overfokusering ved måten fagområdene er omtalt i rammeplanen med
detaljerte målområder og arbeidemetoder. Det vil kunne gå utover fokuset på
omsorgsperspektivet og arbeidet med de gode relasjonene.

Rammeplanen følger videre godt opp om barnehageloven presisering av samarbeid
mellom hjem og barnehage gjennom et eget punkt i rammeplanen. I tillegg kommer det
en ytterligere presisering under kapittelet som omhandler omsorg og oppdragelse. Her
kunne det kommet klarere frem foreldrenes betydningen for barns utvikling og
viktigheten av deres bidrag på hjemmearenaen.

Å fokusere på et inkluderende fellesskap for alle barn er et nytt og positivt punkt i
rammeplanen. Dette vil alle barn nyte godt av. Det synes derfor unødvendig å trekke
fram samiske barn som en egen gruppe.

Det er spesielt positivt at arbeidet med den enkelte barn er trukket fram når det gjelder
planlegging, dokumentasjon og vurdering, sett i etisk og faglig perspektiv. Også på
dette feltet er det viktig at foreldrenes rolle presiseres.

Når det gjelder samarbeid med andre etater og tjenester, kunne det vært med utfyllende.
Det hadde vært en fordel om barnehagene fikk et tydeligere mandat om aktivt å
trekke/invitere andre tjenester inn på barnehagens arena hvor foreldre og barn allerede
har en tilhørighet. Det vil gi økt tilgjengelighet og nærhet til hjelpeapparatet og andre
profesjoner. Dette vil bli sikre mulighet for tidlig hjelp, samtidig bidra til et tettere



samarbeid på tvers av etater og profesjoner. Her er det mange muligheter for å gi ulike
lavterskeltilbud.
Vel så viktig er det at barnehagen kunne få et tydelig mandat på å invitere andre
fagpersoner inn i arbeidet med enkelte barn på et tidlig tidspunkt før det er sendt
henvisninger eller lignende. Dette må gjøres med samtykke fra foreldrene. Å få en
større innslag av tverrfaglighet i arbeidet vil kunne være til god hjelp for både ansatte og
foreldre, på et tidlig tidspunkt. Dette gjøres allerede en viss grad i dag, men som oftest
gjennom mer formaliserte ansvarsgruppemøter.
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