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HØRINGSUTTALELSE - NY RAMMEPLAN.

Lillesand kommune v/ kommunale styrere har gjennomgått forslag til ny rammeplan for
barnehager. Vi har følgende kommentarer:

Forenklin av ramme lanen.
Vi ser på det som positivt at Rammeplanen er forenklet. Det kan nå fungere som et
oppslagsverk og ikke som en fagbok. Vi mener derimot at enkelte kapitler i
departementets forslag til rammeplan er for lite omfattende. Dette gjelder blant annet
omkring temaer som lek,  dokumentasjon og observasjon . Her mener vi at
arbeidsgruppas forslag til rammeplan er et kvalitativt bedre arbeidsredskap og ønsker at
deres forslag skal videreføres inn i ny rammeplan.

Språkbruk.
Det er til tider mange vanskelige ord og setningsoppbygging i denne planen og lite
metodebeskrivelser som gir oss mulighet til å tolke budskapet. Denne planen skal være et
arbeidsdokument for alle ansatte i barnehagen og bør derfor ha et enklere språk.

Spesielt vil vi nevne at mange av ordlydene innenfor fagområdenes målsettinger er
vanskelig å tolke betydningen av.

Fa områder kontra lærin  'ennom  hverda saktiviteter o lek.

Vi mener fagområdene er for dominerende i den nye planen. Barns behov for lek er tonet
for mye ned. Her tenker vi spesielt på all læring som skjer gjennom leken.

Den nye rammeplanen bør også si noe mer om viktigheten av hverdagsaktivitetene i
barnehagen og hvilken læring som foregår gjennom disse.

Metodestoff.

På grunn av den nye rammeplanens stikkordsmessige form ser vi det som avgjørende, for
å kunne jobbe etter denne, at det blir utarbeidet metodehefter til både fagområder og vårt
arbeid med sosial kompetanse og lek.
Vi savner også en modell som visualiserer ulike sider ved målrettet arbeid i barnehagen.
Jfr. dagens rammeplan og modell for innhold og arbeidsmåter.



De minste barna.

Det er av stor viktighet at det presiseres mer hvordan vi skal jobbe med de små barna, 0-3
år. Målsettingene i de ulike fagområdene er gjennomgående tilrettelagt for de største
barna. Hvert fagområde bor ha egne mål for barn under 3 år.
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