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HØRING  -  FORSLAG TIL REVIDERT  RAMM EPLAN FOR BARNEHAGEN.

I Vegårshei kommune har det pedagogiske personalet i barnehagene i fellesskap gått gjennom forslag
til revidert  rammeplan  for barnehagen.
Høringsuttalelsen gis på grunnlag av denne gjennomgangen.

Kap. 1.  Barnehagens innhold.
Den nye rammeplanen er blitt betydelig redusert i antall sider, likevel sier den klart hva barnehagens
innhold og oppgaver skal være.
Det vil likevel være behov for tillegg av temahefter innenfor bestemte områder som skissert.

I retningslinjene om barnehagens oppgaver og innhold likestilles begrepene omsorg, oppdragelse og
læring. Vi er fornøyd med at omsorgsbegrepet fortsatt blir ivaretatt og at omsorg likestilles med
oppdragelse og læring.

Kap 5. Lek og  læring.
I kapittel om lek og læring står det om barnehagens oppgave i forhold til observasjon av forskjeller
mellom gutter og jenters lek, samt gi variert erfaringsbakgrunn med tanke på tradisjonelle
kjønnsrollemønster..

Tema "likestilling", bør fa sitteget avsnitt. Målet må være at barnehagen gir gutter og jenter det de
trenger og har krav på, uten at det tradisjonelle kjønnsrolle mønsteret legger noen begrensning på
hvilke muligheter barna selv tror de har. For å klare dette er observasjon og bevisstgjøring blant
personalet helt nødvendig. Et tema hefte på området er nødvendig.

Kap 6.  Barnehagens fagområder.
Mål i forhold til de 6 fagområdene er presentert som prosessmål, dette underbygger barnehagens
verdigrunnlag på en fin måte. Videre gir det rom for nødvendige lokale tilpasninger.

Kap.8 Samarbeid.
Det skal legges til rette for samarbeid med foreldre og skole for barns overgang fra barnehage til
skole / SFO. Dette er et nytt og viktig punkt. Det er behov for tettere samarbeid i forhold til overgang
barnehage og skole, både barnehage  og skole  må forplikte seg på samarbeid.

Administrasjonen i Vegårshei kommune vurderer forslaget til ny  rammeplan til å være et egnet
redskap for å sikre et godt innhold i barnehagen.
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Enhetsleder barnehager, Vegårshei kommune.


