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Høringsuttalelse til

Revidert  rammeplan for barnehagen

I: INNLEDENDE OG GENERELLE KOMMENTARER

Innledning
IKO har mottatt utkast til revisjon av rammeplan for barnehagen til høring. Det er med
spenning og interesse vi har lest planen og arbeidsgruppens dokument.

I brevet fra departementet til høringsinstansene understrekes det at forslaget  ikke
dreier seg om en ny plan, men bare en nødvendig  revisjon  som bygger på den vedtatte
lovendringen og på rammeplanen fra 1995. I tillegg blir det presisert at planen skal fungere
som forpliktende  forskrift  og dermed som utfyllende styrings-, planleggings- og
informasjonsdokument både for ansatte, foreldre, eiere, lokalpolitikere, tillitsvalgte og andre
involverte parter i barnehagenes virksomhet.

Sikring av barnehagen som profesjonelt og likeverdig pedagogisk tilbud for alle
førskolebarn er i høy grad et spørsmål om rammeplanens veiledningskvalitet. Det er
avgjørende at foreldre og andre involverte får god innsikt i hva de kan forvente av barnehagen
som offentlig omsorgs- og oppdragelsesinstitusjon for deres barna.

Foreliggende utkast har i følge høringsbrevet et omfang på 25 sider. Til
sammenligning er gjeldende plan på rundt 130 sider. Det mest avgjørende spørsmål i denne
fasen av revisjonen, er om en så sterkt beskåret rammeplan kan ivareta intensjonene med
planen på forsvarlig vis.

I vår uttalelse legger vi vekt på de deler av planens generelle del og de fagområdene
som er av størst betydning for oss. Først har vi et innledende kapittel som gjelder planen som
helhet. Deretter kommenterer vi de enkelte kapitlene i planutkastet.

Målstyring  uten tilstrekkelig klargjøring av innhold
Mest konkret, detaljert og utfyllende er utkastet når det gjelder formulering av mål for tidlig
læring og innsikt. Til forskjell fra gjeldende plan er det fastsatt mål for begge parter, altså
både for barnas møte med stoffet og for kvaliteten i personalets formidling. I tillegg er
fagområdene utvidet i antall og omfang, bl.a. med filosofi og sterkere vekt på innledende
samfunnskunnskap. Etter vår oppfatning har departementet på dette punkt - så langt det
rekker - ivaretatt veilednings- og styringsfunksjonen på en tilfredsstillende måte uten å gli
over i offentlig detaljregulering. Det er positivt at det stilles klare krav og forventninger til
personalet.

Samtidig er det skjedd en vektforskyvning fra stoffinnhold til kompetansekrav. Selv
om noen innholdsmomenter er med i loven, mener vi det er behov for å utdype disse i
rammeplanen. Det mener vi også ligger i Stortingets ønsker og i mandatet til arbeidsgruppen
(jf. 5. avsnitt i §2). Vi savner altså den fyldige beskrivelsen av fagområdene og
innholdsmomentene i tidligere plan som ga tydeligere og mer forpliktende føringer for hva
barnehagen som samfunnsinstitusjon skulle inneholde. Vi er enig i at det i en rammeplan både
bør stilles krav til personalet og til innholdet. Men i foreliggende utkast bør det i atskillig
større grad klargjøres hva barnet skal møte, ikke bare hva personalet skal ha av kompetanse,
og hvilke mål det skal arbeides mot.
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Med den detaljerte målsettingen kan det virke overraskende at nettopp pedagogisk
frihet er et annet karakteristisk trekk ved utkastet. Det mest iøynefallende utslag av dette er
selve omfanget på planen, som nå er krympet til 25 sider. Dermed er et av barnehagens - og
samfunnets - aller viktigste oppdragelsesdokument i påfallende større grad enn tidligere blitt
ramme-preget. Sentralt veiledningsstoff fra gjeldende plan er enten fjernet eller forkortet til
triviell oppramsing, samtidig som språkføringen i basiskapitler som  Barnehagens oppgaver--,
Barnehagens verdigrunnlag, Omsorg og oppdragelse, Lek og læring  holdes i mer generelle
og tvetydige vendinger enn tidligere. Det viktige kapitlet hvor de ulike fagområdene skal
begrunnes og tegnes ut, er også rammet av de samme svakhetene.

Riktignok har departementet regnet med at det i tillegg til rammeplanen skal
utarbeides utfyllende temahefter på en rekke aktuelle områder, men dette oppveier likevel
ikke inntrykket av at departementet ønsker å regulere barnehagevirksomheten primært
gjennom målstyring, samtidig som kravene til stoffutvalg, grunnleggende metoder,
læringsmiljø, og andre innholdsaspekter tynnes ut og i betydelig større grad enn før overlates
til skjønn hos styrer og personale i den enkelte barnehage. Idealet om et likeverdig
kvalitetstilbud kan da lett bli illusorisk.

Etter vår mening er utkastet til rammeplan av ovennevnte grunn totalt sett blitt
dårligere som forpliktende offisielt styrings- og veiledningsdokument. Dette gjelder ikke
minst for personalet, men også for foreldre, barnehageeiere og tilsynsmyndigheter. Planen
som  "arbeidsredskap (...) i planlegging, gjennomføring og evaluering"  (pkt.1.1, tredje
avsnitt), blir vanskelig å realisere.
Vi mener det  er behov for en mer omfattende plan, med større vekt på nasjonal
standard for innhold .  Slik planen nå er vil en i for stor grad overlate valgene til den
enkelte styrer .  Vi ønsker  at det skal brukes mer tid på utvikling av planen ved at den
blir mer utfyllende.

II KOMMENTARER TIL DE ENKELTE KAPITLENE

Kap.l  Barnehagens oppgaver i samfunnet
Dette er et viktig kapittel, og burde fått mer omtale. Det handler om noe så fundamentalt som
hva en barnehage skal være i samfunnet. Dette avspises med en halv side. De resterende
halvannen side omtaler samene som urbefolkning, pluss selve lovteksten. Arbeidsgruppens
dokument er betydelig mer utfyllende og retningsgivende her, både om barnehagen som
samfunnsinstitusjon og om foreldresamarbeid . Vi ønsker at deler av arbeidsgruppens
dokument tas inn igjen her.

Kap. 2 Grunnleggende begreper og prinsipper

Krav  til personalet
Det er positivt at planen stiller krav og forventninger til personalet. Dette ser vi som
nødvendig for å sikre kvalitet. Prosessmålene som var i tidligere rammeplan er videreført, noe
vi støtter fullt ut. Samtidig ser vi at det her blir en vektforskyving bort fra omtale av
barnehagens innhold, til omtale av krav til personalets kompetanse. Vi savner deler av de til
dels omfattende innholdsmomentene i tidligere plan. Den ga klare, forpliktende føringer for
hva barnehagen som samfunnsinstitusjon skulle inneholde. Vi mener at både krav til
personale og innhold i barnehagen bør tydeliggjøres i planen. Vi ønsker også at fagområdene
skal være mer konkrete og beskrive hva barnet skal møte, og ikke bare hva personalet skal ha
av kompetanse, og hvilke mål det skal arbeides mot.
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Det som står under  barn og barndom 2.1,  synes vi stort sett er bra. Men etter vår
mening bærer planen preg av å være rettet svært mye inn mot individet, og for lite mot
fellesskapet. Det er mye fokus på barnet som enkeltindivid, selv om barnet også skal lære å
bli en  "aktiv deltager i demokratiet . " I  et samfunn som blir mer og mer opptatt av individ
og egen behovsdekking ,  ser vi at barnehagen er en viktig arena for at barnet lærer å bry
seg om andre .  Her bør det være mer utfyllende tekst . Vi beklager  sterkt at gode,
innarbeidede begreper som empati og sosial kompetanse er fjernet ,  og ønsker at de kan
gjeninnføres i den nye planen.

Kap. 2.5 Arbeidsmåter  og innhold
Dette delkapitlet sier lite eller ingenting som er retningsgivende for arbeidet. Personalet og
foreldre får her vite lite om hva de kan forvente av barnehagen. Er f. eks  gjentagelser  bare
knyttet til rutiner, eller er de også knyttet til kultur - og tradisjonsformidling?  Vi henviser her
til arbeidsgruppens dokument kap 5.1.3., der  vi mener en kan hente flere gode
momenter . Her omtales bl.a. gleden ved gjenkjennelse av tema som barna kjenner igjen og
møter senere.

Kap 3.  Barnehagens verdigrunnlag

Av lovens formåls- og innholdsbestemmelser går det fram at barnehagen skal hjelpe til med å
gi barna en oppdragelse med basis i bestemte verdier og samtidig fremme menneskelig
likeverd, likestilling åndsfrihet og toleranse. Den viktige og fruktbare vekselvirkningen
mellom etisk forankring på den ene side og tilsvarende respekt og åpenhet på den annen er en
av de viktigste forutsetningene for trygg identitetsutvikling hos barn. Av denne og en rekke
andre grunner  er det bemerkelsesverdig at departementet ikke i større grad har maktet å
klargjøre hva som forstås med "en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier".

Oppdragelsesbegrepet har i planen fått en slagside i sosialpsykologisk retning. Selv
om det faglig sett er enighet om at barns identitet i stor grad er et spørsmål om kvalitet i
sosiale relasjoner, er det samtidig liten tvil om at barn ikke bare formes utenfra, men også
innenfra - av de kulturelle, religiøse, moralske og estetiske manifestasjonene som hjemmet,
barnehagen og skolen introduserer dem for. En klargjøring av hva oppdragelse og dannelse
innebærer har med andre ord vidtrekkende konsekvenser for synet på hva barna  i praksis skal
møte i barnehagen både når det gjelder fagområder, allment kulturstoff,  kristen tradisjon osv.

En har i liten grad kvalifisert begrepet  'kristen'  som beskrivelse på grunnverdier i
barnehagen som offentlig omsorgs- og oppdragelsesarena. Når en samtidig innfører begrepet
fellesverdier'  som overskrift (pkt 3.3) - et begrep som ikke finnes i lovteksten - bidrar detter
bare til økende uklarhet. Betyr det for eksempel at barnehagens virksomhet skal baseres på
verdier som er begrenset til slike som alle sekulære og religiøse grupperinger i et flerkulturelt
samfunn kan enes om? Dersom en med dette begrepet "fellesverdier" omtaler de verdier som
er nevnt i § 2 i loven, synes vi en skal nevne dette i klartekst og også plassere dette avsnittet
slik at det blir tydelig.

Når en skal si noe mer utfyllende om "kristne grunnverdier" og kristendommen som
kulturarv må en gjøre det på en nyansert måte. En kan her skjelne mellom kristen kultur og
etikk som et spesifikt kristent perspektiv og som et allment perspektiv. I den offentlige
barnehagens oppdragelse er naturlig nok det sistnevnte mest aktuelt. Samtidig kan en ikke
skille det ene fra det andre, verken teoretisk eller i praksis. Vedlikehold av allmene kristne
verdier som tilgivelse, forsoning, likeverd, rettferdighet, barmhjertighet osv. forutsetter at
forbindelsen til det spesifikt kristne holdes åpent. I barnehager med oppdragelse basert på
kristne grunnverdier bør derfor klassiske bibelfortellinger, litterære og andre kunstneriske
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uttrykk på grunnlag av bibelfortellinger, kirkelige høytider osv, tilhøre kjernestoffet, ikke
tilfeldighetene. På dette punkt trengs det opprydding og klargjøring i planen.

Konkret  vil vi  anbefale departementet å se nærmere på arbeidsgruppas
innledende del, som sier noe om formålsparagrafens forankring ,  og betydning i
samfunnet . Gruppas dokument 1.3.1 omtaler noen eksempler på praktisering av
formålsparagrafen - eks  "Barnehagen skal formidle sentrale kristne tradisjoner, slik de blant
annet kommer til uttrykk ved de store, kristne høytidene"  Videre drøftes foreldresamarbeid
rundt dette tema på en god måte. Vi ønsker at dette tas inn igjen i planen.

3.2 Private  barnehager som har reservert seg fra den kristne verdiforankring
Vi synes formuleringen her om at andre private barnehager bare kan formulere alternativ, er
for svak. Her bør det stå:  "Disse barnehagene bør fastsette alternative formuleringer i
vedtektene. "  Foreldre som har barn i disse barnehagen har rett til å vite hvilket verdigrunnlag
som preger barnehagen.

Vi synes det er uriktig at personalets verdisyn alene skal legges til grunn dersom eier
velger ikke å vedtektsfeste en verdiforankring (§1, andre ledd). Vi mener at det primært må
være eiers og foreldrenes verdier som skal ligge til grunn for virksomheten, ikke personalets
oppfatninger.

Vi ønsker også en synliggjøring av hva barna i disse barnehagene skal møte i
barnehagen. Her er planen altfor svak og utydelig i forhold til å sette en nasjonal standard for
hva barna i disse barnehagen skal kjenne til. Er for eksempel hele fagområdet "etikk, filosofi,
religion" unndratt disse barnehagene (slik det er i nåværende plan)? Hvis ikke, bør det
tydeliggjøres i planen.
Vi foreslår  at en kan skrive :  'Alle barn, også de som er i barnehager som har reservert seg
fra barnehagelovens formålsbestemmelse, andre ledd, måfå kjennskap til den kristne kultur i
vårt samfunn. Hvordan dette i praksis skal skje må avklares i forståelse og samarbeid med
barnets hjem. "
For å understreke at alle barn må få del i vår kulturarv vil vi også anbefale at en vurderer å ta
inn et avsnitt fra arbeidsgruppen 1.3.1:
Kulturarven, enten den er kristen eller allmenn, vil få betydning for nye generasjoner når
verdier fortolkes i møte med den aktuelle samfunnsmessige situasjon og i møtet mellom ulike
kulturtradisjoner. Derfor inngår religion, etikk og filosofi som en del av den alminnelige
kulturformidlingen i barnehagen (jf. barnehageloven § 2 andre, tredje og åttende ledd og
kapittel 4.3.1 i rammeplanen).

Kap. 4 Omsorg  og oppdragelse

Barnehagen har i all tid vært en institusjon preget av omsorg og oppdragelse. Vi er glade for
at dette videreføres i ny plan. Men vi opplever at planen har en dreining mot barn som enkelt
individ, og i mindre grad mot fellesskapet. Vi ønsker en bedre balanse mellom barnet som
mottager av omsorg, og som også lærer å gi omsorg.

Noen av formuleringene kan se ut til ikke å være tilstrekkelig gjennomtenkt. Når det
står at  "barna skal .... bidra til konstruktivt å skape et inkluderende kulturelt fellesskap "  (kap
4, s 14), virker det svært krevende. Dette er vel heller de voksnes ansvar. Likedan stusser vi
over formuleringen:  "barnet skal lære å forholde seg selvstendig og kritisk til normer og
uliker former for påvirkning"  (kap 4, s 14, annet avsnitt).  Vi foreslår at en bytter ut  "barna
skal  ..."  med  'personalet må  ..." i første setning. Sist setning foreslår vi strøket.
Oppøving av kritsk sans mener vi hører hjemme på et senere alderstrinn. Vi ser en fare i at så
små barn kan bli forvirret i sin normdannelse hvis vekten legges på oppøving av kritisk sans,
og ikke på tilegnelse av verdier som det overordnede. Vi viser til det som står under
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fagområdet religion, etikk, filosofi, om at barna skal  "tilegne seg samfunnets normer og
verdier-,  (kap 6.6). Slik planen er nå synes vi den er sprikende og til dels uklar.

Vi gir vår støtte til den sterke betoning av det ansvaret personalet har som
verdiformidlere, knyttet til barnehagens forpliktende samfunnsmandat, der det blant annet
heter:  "Personalet må forholde seg til at barnehagen har et verdigrunnlag som det er
personalets oppgave å forvalte " (s 14).

4.2 Samiske barnehager
Kjennskap og positiv relasjon til egen lokalkultur er et sentralt element i alle barns
identitetsutvikling. Vi er glad for at planen presiserer at den samiske befolkningen har de
samme muligheter på dette området som den norske. Vi opplever at nåværende rammeplan på
en tydeligere måte enn planutkastet nyanserer mellom ulike typer samiske miljø og behov for
variasjon i barnehagetilbudet ang. det samiske innslaget. Når det i planutkastet heter at alle,
uansett bosted og barnehagens sammensetning, skal  "bli kjent med at samene er Norges
urbefolkning og få kjennskap til deler av samisk kultur og hverdagsliv " (s.  23), syns vi det blir
litt omfattende. Andre steder i planen står det  "...der disse er representert i barnehagen. "
Her må det klargjøres .  Vi mener  det vil være  naturlige at der samiske barn er
representert ,  bør samisk kultur og merkedager markeres .  Unntak kan  være 6.  januar,
som er samenes nasjonaldag og offentlig flaggdag. Den bør alle barn i alle barnehager
ha kjennskap til.

Kap. 5 Lek  og læring

5.4 Barnehagen som kulturarena
Her syns vi å merke en unødvendig bluferdighet overfor begrepet "den kristne kulturarv".
Når vi leser:  "Både lokale kulturverdier og den nasjonale kulturarv slik den gjenspeiles i
barnas oppvekstmiljø.......  (første avsnitt), tolker vi det slik at den kristne kulturarv er en helt
sentral del av dette.. Slik det står her blir det imidlertid uklart hva en mener med den nasjonale
kulturarven. Når det  gjelder den kristne kulturarv ,  som vi oppfatter som en sentral del av
den nasjonale kulturarv ,  viser vil til både gjeldende rammeplan og arbeidsgruppens
dokument som har gode formuleringer . Se for eksempel innledende del, første avsnitt
under fagområdet samfunn, religion, etikk - religion (s. 66) i nåværende rammeplan. Disse
punktene angir retning og momenter til innhold, er klargjørende, og kan gi viktige knagger for
personalet i arbeidet med kulturformidlingen.

Kap 6.  Barnehagens fagområde
Generelt
Også under fagområdene generelt merkes stor forskjell både i forhold til gjeldende plan og til
arbeidsgruppens utkast. De viktige innledende avsnitt med nærmere beskrivelse av
fagområdenes særpreg og funksjon er alle fjernet. Innholdet - hva barna skal møte - er kun
nedfelt i krav til personalet, og prosessmål for barna.

Som eksempel kan nevnes fagområdet 'Etikk, religion'. Her videreføres et av flere mål
fra tidligere, nemlig at  barna"...får kunnskap om og opplever gleden ved kristne høytider og
tradisjoner"  (6.6, s 22). Men så sier ikke planen mer om hva kristne tradisjoner er. Det blir så
et spørsmål om hvem som skal definere dette. Når personalet i barnehagen består av 2/3
ufaglærte, og kunnskapen om dette blir svakere i grunnskolen, er det usikkert om personalet
har god innsikt og forståelse på dette punkt.

Vi ser eksempler på de samme svakhetene under fagområdet 'Språk, tekst og
kommunikasjon'. For eksempel i målet  "Barna skal utvikle et forhold til tekst og fortellinger
som kilde til kunnskap og opplevelser-.  Hva menes med  "et forhold til... "  og hva slags
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fortellinger skal barna møte? Er det fortellinger som personalet selv liker, eller tenker en her
på et utvalg av det vi som kulturnasjon har som felleseie? På dette punkt er gjeldende
rammeplan mye mer tydelig, når det blant annet heter:  "Barnehagen har en stor oppgave som
en tidlig formidler av språklig kulturarv til barna. Eventyrenes verden er en kjær del av
kulturarven-  (5.2.3, s 79). Med en slik formulering får barnehagen retning for arbeidet, og
foreldre vet noe om hva barnet skal møte i barnehagen. Tilsvarende svakheter og
problemstillinger møter vi under alle fagområdene.

6.2 Språk, tekst  og kommunikasjon
Dette fagområdet er etter vår oppfatning alt for sterkt preget av opplæring i tekst og språk som
redskap og ferdigheter og alt for lite av fortellinger og opplevelser. At barnet  "skal bli
fortrolig med tall og bokstaver......  er forståelig ut fra barnehagen som skoleforberedende
institusjon. Men dette bør være en underordnet målsetning i forhold til møte med og
opplevelser knyttet til kulturens fortellinger og andre litterære uttrykk. (jfr. gjeldende plan
hvor barnet bl.a. skal få møte eventyr og andre lokale fortellinger, rim sanger - tradisjon og
fornyelse).

Vi minner om at når 6-åringene startet i grunnskolen var det en forutsetning at
barnehage-pedagogikken skulle videreføres for denne aldersgruppen innen skolens rammer.
Nå synes det som om vi står i fare for å flytte krav om å lese og regne enda lavere ned i alder
og inn i barnehagen. Vi mener ikke det er riktig med systematisk øvelse i lese- og
skriveferdigheter i barnehagen. Vi minner om at barnehage er en virksomhet for  "barn under
opplæringspliktig alder"  (Barnehageloven §1).

6. S Natur,  miljø  og teknikk
Vi ser med undring at barns spørsmål om liv og død er flyttet fra fagområdet  "Samfunn,
religion og etikk" i  nåværende plan til  "Natur, miljø og teknikk" i  høringsnotatet. Dette bærer
preg av å være lite gjennomtenkt. Slike spørsmål handler naturligvis også om planter, dyr og
mennesker som lever og dør. Men det blir alt for avgrenset bare å la dette temaet være et
spørsmål om natur. Spørsmål om liv og død har i høyeste grad også med kultur å gjøre, med
et eksistensielt og religiøst aspekt. Dette er også barn opptatt  av. Temaet liv og død bor også
være med under  "  Etikk ,  religion og filosofi".

6.6 Etikk, religion og filosofi
Fagområdet  "Etikk, religion og filosofi "  har størst interesse for oss. Vi ser med glede at
kristen tro og tradisjon er videreført i den nye rammeplanene. Det er viktig for barnets
identitetsdannelse å kjenne sin egen kulturelle tilhørighet, og for de fleste barna er den kristne
kulturarv en viktig referanserammen. Med økende grad av innvandrerbarn vil det også bli
viktig for disse å vite hva som har preget vår kultur gjennom århundrer. Det kan også være
med på å bevisstgjøre dem på deres egen kulturelle bakgrunn og slik sett føre til tydelige og
konstruktive kulturmøter som bidrar til en god integrering.

Vi ser med uro på at innholdsmomenter er fjernet også her. Gjeldende rammeplan har
fem sider under dette fagområdet som gir retning til innholdet i barnehagen, blant annet som
basis for årsplanarbeid. Nå er dette innskrenket til to setninger før presentasjonen av
prosessmålene og kravene til personalet. Det sier seg selv at dette blir alt for lite for å ha en
god veiledningsfunksjon. De to setningene som nå er plassert før prosessmålene, sier egentlig
ingenting. Vi frykter at vi kan få en utilsiktet privatisering av den enkelte barnehage, der
personalet i praksis bestemmer alene hva barna skal møte.  Vi ønsker gjeninnføring av
innholdsmomenter. Arbeidsgruppens utkast innen fagområdet som omhandler både
religion ,  filosofi ,  høytider ,  fortellinger og etikk gir klare og gode anvisninger for hva
barna skal møte. Dette bør tas inn.
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Vi registrer at 'filosofi '  nå er kommet inn under fagområdet som i gjeldende plan har
betegnelsen  'Samfunn,  religion og etikk',  og at 'samfunn '  er flyttet til et nytt fagområde. Barn
har alltid vært undrende,  så filosofi vil passe godt inn i barnehagens måte å møte barns
grunnleggende livsspørsmål og andre tema på.

Vi er imidlertid betenkt over at den religiøse dimensjonen og barns behov for svar er
tatt ut i målformuleringene .  I utkastet heter det barna skal få  "erfare at  grunnleggende
spørsmål er  viktige, ved  at det gis anledning til undring og tenkning . "  I  gjeldende plan heter
det at barna  skal  'få svar  på religiøse spørsmål og gis  mulighet for  undring og stillhet. "
(5.2.1.2 s 70). Også på dette punkt bør en se til nåværende plan. De fleste barn har stort
behov for  å stille fundamentale spørsmål.  Men behovet for å møte svarene, ikke minst de
religiøse ,  er også til stede.

En kan for  eksempel si det slik ved å endre et strekpunkt:
"- får erfare  at deres egne religiøse  og filosofiske  spørsmål møtes med undring,
respekt og  svar tilpasset modning og alder ".

Vi støtter ellers videreføring av målformuleringene under fagområdet.

6.7 Nærmiljø og samfunn
Her syns vi det legges alt for stor vekt på samfunnet som et mediesamfunn og for lite vekt på
samfunnet som fellesskap der man gir og tar, der normer og verdier er bærende. Slik sett er
oppsplittingen av fagområdene 'etikk og religion' på den ene siden og 'nærmiljø og samfunn'
på den andre, uheldig. Delingen forsterker inntrykket at religion og etikk er noe individuelt og
ikke angår samfunnet. En slik deling bærer også preg av skolens måte å inndele fag på, noe
som ikke er ønskelig, og heller ikke rådende i barnehagen.

Lokalmiljøets betydning i barns identitetsforming tilsier også positive og åpne
relasjoner til en rekke andre verdibaserte institusjoner i nærmiljøet, som for eksempel skolen,
kirken, humanitære og kristne organisasjoner osv. Etter vårt syn er det en svakhet ved utkastet
at en også på dette området overser viktige pedagogiske og kulturelle muligheter. (Se omtale
av kap 8.8 nedenfor).

8.8 Samarbeid med andre
Vi ser positiv på at det står et punkt om samarbeid med bl.a menigheter og organisasjoner. Vi
vet at slike samarbeid har vært berikende både for barnehagen og organisasjoner / menigheter.
Vi ser imidlertid at det hadde vært naturlig hvis samarbeidet med andre også ble en integrert
del av flere av fagområdene, for eksempel kap 6.4, 6.6 og 6.7. Da hadde det blitt satt inn i en
mer forståelig og logisk sammenheng.

Veiledningshefter
Vi har registrert at departementet vurderer å lage veiledningshefter som skal ivareta
informasjon som tidligere lå under fagområdene. Vårt primære ønske er fortsatt å få fyldigere
fagområder i rammeplanen. Vi mener at nasjonale føringer for hva innholdet i barnehagen
skal være, fortsatt hører hjemme her. Vi ønsker oss ikke en situasjon der det er den enkelte
styrers pedagogiske grunnsyn og livssyn som i hovedsak blir avgjørende for innholdet i
barnehagen. Det er viktig at foreldre har et forpliktende dokument der de ser hva de kan
forvente av barnehagen. Veiledningshefter vil aldri kunne erstatte rammeplanen, da de kun vil
ha veiledende status.

Vi mener fagmiljøer, forlag og andre kan utfordres til å lage veiledende hefter,
fagbøker, metodiske opplegg etc, som både kan få lokal forankring og globalt perspektiv.
Men disse bør, som i gjeldende ordning, kun være supplement til rammeplanen og ikke ha
noen offisiell status.
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5. Konklusjon

Vi oppsummerer og konkluderer vår uttalelse med noen momenter:

Planens verdi som offentlig, forpliktende informasjons -  veilednings- og
styringsdokument er sterkt svekket ,  både i forhold til arbeidsgruppens utkast og til
gjeldende plan.
Utkastet er så sterkt redusert i omfang at det i form nærmer seg sjangeren oppskrift
eller instruks.
Utkastet preges av målstyring på bekostning av barnehagens dannelsesinnhold.
Som profesjonelt produkt preges utkastet av for mange uklarheter og manglende
indre sammenheng .  Det skyldes etter vår mening først og fremst manglende kvalitet
i basiskapitlene om barnehagens verdigrunnlag, oppdragelse og læring samt
manglende linjer til aktuelle fagområder og andre sider av barnehagens virksomhet.
Det er foretatt så store endringer både i form og innhold at det i realiteten dreier seg
om en ny plan, ikke en revisjon av den gjeldende.
Utsett innføringen av planen. Vi oppfordrer departementet til å arbeide videre og gi
planen den plass og det innhold den fortjener .  Barnehagen kan heller vente på en
godt gjennomarbeidet rammeplan som blir retningsgivende for arbeidet ,  enn å ta i
bruk en plan med så redusert veiledningskvalitet som i planutkastet nå har.

04.11.05
eb/kli
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