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Høring Revidert  Rammeplan  for barnehager.

Pedagogisk Senter for Midt - Troms er et kommunesamarbeid mellom Lenvik, Sørreisa,
Berg, Torsken og Tranøy.

Pedagogisk Senter ønsker å komme med innspill i forbindelse med høringen til ny
Rammeplan for barnehager.
Prosjektleder for barnehage og sfo har i samarbeid med fem pedagoger sett på høringsnotat 7.
september 2005, revidert rammeplan for barnehagen.

Ny revidert Rammeplan for barnehagen er kortere, tydeligere og mer forpliktende enn
Rammeplan av 1.12.1995. Den nye Rammeplanen stiller klarere krav til førskolelæreren og
personalets ansvar, personalets kompetanse og barnehagens innhold og oppgaver. Det synes
vi er bra. Men samtidig tror vi det er viktig at politikerne følger opp dette ved å sette av
betydelige midler i kommende budsjetter for å kunne ivareta planens intensjoner.
Barnehagene trenger et løft for å heve kompetansen innenfor flere områder for å kunne ta i
bruk ny Rammeplan på en tilfredsstillende måte.

Vi synes  det er fint at det skal utarbeides temahefter.

Forslag til ny Rammeplan legger for stor vekt på individet . Vi er  bekymret for at planen ikke
sier så mye om samspillet og de sosiale relasjonene i barnegruppa.

Vi reagerer sterkt på det som står om fysisk miljø i barnehagen. I forslaget står det at dersom
barnehagen ikke har tilfredsstillende areal for fysisk utfoldelse, bør barnehagen utnytte
nærliggende grøntområder og naturarealer. Dette punktet kunne vi tenkes oss fjernet fra
planen. Hva mener en her? Skal hva som helst kunne godkjennes som barnehager? Vi mener
at barnehager uten tilfredsstillende ute areal, ikke skal godkjennes.

Med hilsen
Pedagogisk Senter Midt-Troms
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