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HØRING  - FORSLAG TIL  REVIDERT RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN

Barne- og familiedepartementet har sendt forslag til revidert Rammeplan for barnehagen
til høring med uttalefrist 7. nov.2005.

Barnehagesjefen har bedt samarbeidsutvalgene til barnehagene i kommunen; private og
kommunale; å behandle høringsutkastet og sende en uttalelse. Det ble spesielt bedt om
tilbakemelding på:
Kap.2 Grunnlegende begreper og prinsipper.
Kap.6 Barnehagens fagområder.
Kap.7 Planlegging, dokumentasjon og vurdering. Herunder spesielt vurdering av behovet
for egen årsplan.

10 barnehager av 21 har svart på henvendelsen. De innsendte innspill er bakgrunnen for
kommunens høringssvar.

Høringssvar  fra Askøy  Kommune:

Askøy Kommune  slutter seg i hovedsak til det nye forslaget til Rammeplan for
barnehagen. Det er positivt at Rammeplanen er blitt mer kortfattet;  noe som gir et mer
ryddig inntrykk  og gjør det lettere å bruke rammeplanen som et arbeidsdokument.

Kap.2 Grunnleggende begreper og prinsipper.
Den norske barnehagetradisjonen kommer klart fram. Læring er en viktig del av
barnehagens hverdag, lek som arbeidsmetode beholdes og et helhetlig læringssyn
legges til grunn. Dette er viktige prinsipp som Askøy Kommune ønsker å få videreført.
Askøy kommune synes det er positivt at barns innflytelse på egen hverdag nå vektlegges
både i lov og rammeplan.
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Kap.2.6 Fysisk miljø.
"Dersom barnehagen ikke har tilfredsstillende arealer for fysisk utfoldelse og allsidig
bevegelseserfaring innenfor egne grenser; bør barnehagen utnytte nærliggende
grøntareal og naturområde."
Utearealet i barnehagen har stor betydning for uteleken og ivaretakelsen av flere av
fagområdene. Askøy Kommune mener denne ordlyden kan mistolkes. Viktigheten av et
godt uteareal bør tydeliggjøres. Alle barnehager bør ha et godt uteareal med mulighet for
allsidig fysisk utfoldelse. I tillegg kan alle barnehager oppfordres til å bruke alle
naturområder i nærmiljøet.

Kap. 6.  Barnehagens fagområder.
Målformuleringene er tydelige og klare og her stilles store krav til personalet.
Kompetanseheving for hele personalgruppen blir et viktig satsingsområde. Askøy
kommune ønsker at departementet prioriterer opplæring og innføring i planen og at dette
følges opp med statlige øremerkede midler.

Kap. 7.  Planlegging,  dokumentasjon og vurdering.
Askøy kommune støtter departementets forslag. Når det gjelder årsplanen ønsker Askøy
kommune at kommunene og barnehagene kan utvikle denne på hensiktsmessig måte i
forhold til nytt lovkrav om barns medvirkning. Man ser for seg at årsplanen vil utvikle seg i
retning av en kortere versjon der hovedlinjene meisles ut og at barnehagene vil utarbeide
mer konkrete planer for kortere tidsperioder.

I

ashild Ravnanger
Barnehagesjef
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