
Rammeplan for barnehagen  -  høring

Inns  ill o kommentarer fra ersonalet i Soltun barneha e.

Vi er bedt om å komme med innspill/kommentarer på følgende punkter:
1) Omfang av planen
2) Grunnleggende begreper
3) Fagområdene
4) Andre kommentarer

1 Omfan av lanen.
Forslaget til ny rammeplan er sterkt redusert med antall sider i forhold til den gamle planen.
Vi ser dette som meget positivt. Det er lett å få oversikt i planens innhold, og når den ikke er
så omfattende vil den kunne bli lettere å ta i bruk.

2 Grunnte ende be re er
- omsorg og oppdragelse

Det er positivt at disse begrepene er sett i sammenheng. Kapitelet kunne vært gjort noe
mer oversiktlig og tydelig med å punktvis beskrive mål for omsorg/oppdragelse og
personalets ansvar i denne sammenheng. (som under fagområdene)

lek og læring
To begrep som og henger sammen og som vi mener er avhengig av hverandre. Vi
mener derimot at departementet i sitt forslag har lagt lite vekt på leken i forhold til
læringen. Leken blir trekt fram som den frivillige aktiviteten som barna fullt og helt
styrer selv. Barnehagehverdagen er ikke slik, og vil aldri kunne bli slik. Personalet vil
alltid være der og styre leken gjennom sin tilrettelegging/ organisering av det fysiske
miljø, leker og utstyr. Vi har innenfor et lite område ansvar for mange barn med
forskjellige behov, og av den grunn vil lekens forutsetninger bli mye styrt.

Når en i dag ser hvor mye lek som er forsvunnet blant barna, og hvor mange barn som
ikke kan leke, er vi forundret over at departementet ikke har lagt mer vekt på
voksenrollen i leken enn det de har gjort.

Det står en setning om at leken kan brukes som arbeidsmetode og pedagogisk
virkemiddel i barnehagen. Etter vår mening, SKAL leken brukes som...... Det vil si at
leken i barnehagen vil være både en selvstyrt aktivitet og en voksenstyrt aktivitet.
Barna lærer gjennom lek, og det er derfor nødvendig at leken brukes som en
arbeidsmetode i de strukturerte arbeidsformene.

Det er positivt at læringsbegrepet er kommet så sterkt inn i rammeplanen. Men med å
dele lek og læring opp slik det er gjort i planen, mener vi at det opprettholder et sterkt
skille mellom lek og læring. Vi mener at all læring handler og om lek, og omvendt,
noe som ikke kommer tydelig nok fram.

3 Fa områdene
At det enkelte fagområdet er delt opp i avsnitt som beskriver hva barnehagen skal bidra til
at..., og hva personalets ansvar er i denne sammenheng, er positivt. Med slike strekpunkt, blir
det oversiktlig og greit å finne fram.



Innholdet i en del strekpunkt er derimot ganske omfattende og enkelte plasser tungt. Eks:
under 6.7 nærmiljø og samfunn. I første strekpunkt under "for å arbeide i retning av disse
mål........" står det. " - være orientert om og opptatt av samfunnet rundt seg, kjenne til og
følge demokratiske prinsipper og bruke nærmiljøets læringsmuligheter tilpasset barnets
forutsetninger og interesser, og sørge for at barnehagen bidrar aktivt i nærmiljøet".

Det er flere slike store, tunge og til dels abstrakte strekpunkt. Tolkning av disse vil bli meget
personavhengig.

Det er reaksjon blant noe av personalet at det innenfor kapitelet nærmiljø og samfunn er et
punkt som stiller krav til at personalet skal bidra til at barnehagen skal bli kjent med at
samene er Norges urbefolkning og få kjennskap til deler av samisk kultur og hverdagsliv. Når
en bor i en del av landet hvor samene ikke er en naturlig del av befolkningen ser de det litt
kunstig. De føler heller ikke at de har noe å gi her. Er dette et strekpunkt som er aktuelt for
hele landet, eller er det mer aktuelt for de områder hvor samer er en naturlig del av kulturen.
Når det står som et punkt i planen stiller det krav om at det blir jobbet med. Hvordan skal en
da få gjort det nåe interessen og kunnskapen ikke er der?

Hele området "barnehagens fagområder" er veldig omfattende, og stiller store krav til
personalet, de stiller store ressurskrav, og kan fort gå utover omsorgsbiten. Det er mye
personalet skal bidra til at barna skal møte når de er i barnehagen. Dette krever nok personale
til enhver tid, det krever tid til planlegging, gjennomføring og etterarbeid. En kommentar i
barnehagen er at enkelte av disse strekpunkt er en årsplan i seg selv.

Planen sier ikke noe om at alle strekpunktene er noe barna skal innom hvert år, eller om det er
noe barna skal ha vært innom i løpet av den tid de går i barnehagen. Hva da med barna som
bare går i barnehagen de siste eller de to siste årene før skole i forhold til barn som går fra de
er ca. et år. Hva med barn som kommer fra nadre barnehager? Hva har de fått med seg?

4) Andre kommentarer:
Planen er omfattende og stiller store krav både til personalet og barnehagens fysiske miljø.
Det er mye barna skal innom, og det er beskrevet et stort og konkret ansvar som personalet
har. Det er bra, men hvordan har departementet tenkt seg at dette skal kunne gjennomføres?.
Planen er veldig individrettet,og for å til enhver tid kunne ha god oppfølging av
enkeltindividene krever det nok ressurser. Vi er forundret over at det  lages en  rammeplan som
stiller så store konkrete krav til personalet,  mens  det er en lov som stiller lite konkrete krav til
bemanningsnorm i barnehagen. Vi har sett at mange barnehageeiere i økonomisk stramme
tider skjærer ned på personalressursene i barnehagene, og vi frykter at det vil merkes enda
mer når tilskudd fra staten skal inn i kommunens generelle rammer alt, og dermed ikke lenger
er øremerket tilskudd. Det samme ser vi og ved personalets fravær. Det er mange barnehager
som har fått kuttet ned vikarpotten sin slik at de ikke har ressurser  til å sette inn  vikarer når
noen er borte.

Barnehage er en plass hvor en gruppe barn er sammen over tid. Vi synes at planen legger lite
vekt på de sosiale relasjoner som skjer i gruppen, og som er en viktig del av barnas
kompetanse. Rammeplanen sier mye om individene og lite om gruppen.

For ikke fagutdannet personale, kan det være noe vanskelig å forstå hva en del av planens
innhold egentlig betyr ( er kommet som tilbakemelding fra ansatte). For å få satt planen i
verk, kreves det tid og godt med ressurser til den enkelte barnehage med hensyn til opplæring



og oppfølging i iverksettelse av planen. I og med at planen er så omfattende, krever det tid til
å få satt den i sving, finne ut hvor vi vil starte og hvilken vei vi vil gå. Vi kan ikke bare si at
slik skal det være fra nyttår 2006. Dette vil koste en del, og det er viktig at det fra sentralt hold
blir tilført den enkelte kommune nok midler til kompetanseheving av personalet i denne
sammenheng.

I pkt. 7.2; dokumentasjon som grunnlag for refleksjon og læring er det trekt fram
nødvendighet av godkjennelse fra og samarbeid med foreldre med hensyn til utarbeidelse av
må] for enkeltbarn. Hvor går grensen? Gjelder dette bare der det lages individuelle
opplæringsplaner for barn som har behov for ekstra tiltak, eller gjelder dette alle barn? Må vi
ha godkjennelse og samtale med foreldre hver gang vi setter et lite mål for deres barn, eller er
det nok når dette taes opp på foreldresamtaler selv om det kan bli gjort i etterkant? Dette
kapitlet skapte noe usikkerhet hos personalet.

Pkt 8.3 - barneverntjenesten.
I siste avsnitt mener vi at det må stå: "Det SKAL etableres gjensidig systematisk....... " Dette
er viktig for å kunne gi disse barna et mest mulig helhetlig tilbud.

Pkt. 8.4 - helsestasjonen.
Helsestasjonen er nå oppnevnt som en sakkyndig innstans for barn med særskilte behov. Vi
mener at det også her må stå: "Helsestasjonen SKAL være en samarbeidspartner......."

Både barnevern, helsestasjon og PPT er viktige samarbeidspartnere når det gjelder arbeid med
barn med spesielle behov, og det er viktig at det fastsettes at det innenfor alle tjenestene skal
være et gjensidig systematisk samarbeid for å få et helhetlig opplegg for barna.

For Soltun barnehage

Rigmor M. Flaat
enhetsleder


