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HØring - forslag  til revidert rammeplan for barnehagen

Nedre Eiker kommune har behandlet høringsnotatet ang. forslag til revidert rammeplan. Vi
har følgende merknader til forskriften:

Planen sett under ett gir et positivt inntrykk og er oversiktelig og grei. Ord og setninger bør
gjennomgås, språkbruken virker av og til noe tilfeldig. Reduksjon i innhold til ca. 20 sider er
bra. Rammeplanen er blitt et positivt og nyttig arbeidsgrunnlag for barnehagens personale. Vi
ønsker en layout som gjør rammeplanen lesevennlig.
Det er viktig at staten følge opp med økonomiske midler til kompetanseheving ute i
kommunene.

Kommentarer til innhold:

Kap 1
1.1 :Barnehagen som samfunnsmandat: Det fokuseres her mye på at barnehagen er en
oppvekstarena som kan gi et godt grunnlag for læring. Jmf. barnehagelovens § 2 er
barnehagen en pedagogisk virksomhet. Vi mener at dette er vektlagt for lite i utkastet.
Barnehagene er en del av en livslang kontinuerlig læringsprosess. Barnehagens betydning
som læringsarena bør understrekes. Vi ønsker en omskriving av kapittelet med sterkere fokus
på den pedagogiske virksomheten og læringsarenaen som barnehagen er. Ordet "gode"
barnehager er brukt flere ganger og bør fjernes.

Kap 2
2.3 Medvirkning, fint at rammeplanen fokuserer på personalets ansvar og roller i denne
sammenheng.
2.4 Samarbeid Hjem/bhg. 3. avsnitt "Foreldrene må være trygge på" ... Jmf barnehage
ansattes taushetsplikt er det bedre å vise til denne generelt.
2.6 Fysisk miljø 2 avsnitt, tre siste  linjer  "Dersom barnehagen ikke har fysisk tilfredsstillende
arealer". Vi mener at alle barnehager må ha umiddelbar tilknytning til et uteområde. Vi
foreslår disse 3 linjer fjernet.
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Kap 3
3.1 Barnehageloven bygger på kristne grunnverdier. Vi må likevel ta hensyn til den
internasjonalisering som foregår i vårt land, og legge til rette for dette i arbeidet barnehagene.
3.1 avsnitt 1 linje 6-7, bra at det fokuseres på at barnehager ikke skal forkynne.
4 linje" norske folk" byttes ut med "blant foreldrene i barnehagen".

Kap 4
Ingen merknader

Kap 5
5.1 Lek har fått liten plass, men er et svært viktig område. Innholdsmessig er det som står om
bra, men burde vært utdypet mer som fagområdene.
5.4 Barnehagen som kultur arena burde vært viet mer plass.

Kap 6
Fagområdene foreslås uendret.
6.6 Vi er blitt et internasjonalt samfunn og må forholde oss til flere religioner. Det må være
rom for at barna kan bli kjent med andre religioners høytider og tradisjoner.

Kap 7
Ingen merknader

Kap 8
8.2 Grunnskolen: Rammeplanen må sees i sammenheng med kunnskapsløftet i skolen og
læreplanene. Samarbeidet mellom skoler og barnehager må forpliktes i begge planverk. Et
samarbeid i forbindelse med overgang barnehage/skole må bygge på gjensidighet.

Vennlig hilsen

Bente Rambergg Glundberg---'
Barnehagekonsulent
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