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MELDING OM DELEGERT VEDTAK

HØRINGSUTTALE PÅ REVIDERT RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN

Saka er behandla etter delegert fullmakt frå Utval for kultur og levekår med saksnr.
0029/05

Saksvedlegg:
Ingen

Sakso I snin ar:
Høring - forslag til revidert rammeplan for barnehagen fra BFD

VEDTAK:

Gol kommune v. barnehageadministrasjonen har behandla høringsnotatet og kommer med
følgende  uttale:

Revidert rammeplan bygger tydelig på den gamle rammeplanen  fra 1995,  men er blitt en
god del mindre .  Dette vil sikkert  føre  til at den blir lettere tilgjengelig  for flere
brukergrupper .  Noe som er positivt.

Kap. 1- 5.
Vi er positive til innholdet i kap. 1- 5, bortsett ifra at vi hadde ønska at vektlegging av
sosialt samspill og kompetanse kunne hvert større vektlagt. Dette er veldig viktige
elementer for læring og utvikling hos barn.

Fa områdene ka . 6.
Måla for hvert fagområde er så å si identiske fra den gamle planen, men det burde hvert
tydelig at en ikkje kan forvente det samme fra barn under 3 år, og at det legges opp til en
progresjon gjennom hele barnehagetida. Dette var faktisk tydeligere i den gamle planen.

Målfor de voksne er positivt, men det er veldig mange mål under hvert fagområde som
personalet "må " gjennomføre. Alt er framheva som like viktig for alle. Det burde stått noe
om at en ikke kan gripe over alt på en gang.
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Fag- og metodestoff er tatt vekk, vi forventer at det kommer temahefter på hvert av
fagområdene som skal være veiledende for personalet.

Gol kommune støtter at det er blitt lagt tydeligere vekt på personalet som arbeider i
barnehagen sine holdninger og verdier.

Det står ingenting om de  minste  barna spesifikt, det burde vært tydeligere.

Kap. 7 og 8.
Gol kommune støtter innholdet i disse. Dette er viktige samarbeidsparter for
barnehagepersonalet.

Saka vil som fullmaktssak bli referert på første møte i Utval for kultur og levekår

Med helsing

Wenche E. Olsen
styrar Gol  barnehage og barnehageansvarlig i Gol kommune
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