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Ved gjennomgang av forslag til revidert rammeplan for barnehagen, har Jevnaker kommune
følgende å påpeke:

Vi er glade for at departementet nå har kommet med et forslag til et mer hensiktsmessig
redskap både når det gjelder innhold og omfang av planen.

Når det gjelder innholdet ser vi at planen blir mye mer styrende og forpliktende enn det
planen tidligere har vært, med mange elementer som innholder ordene må og skal. Dette kan
ha sine klare fordeler, men også ulemper. Den vil i mye større grad enn før kunne ta
brukerperspektivet slik at foreldrene skal kunne være med å påvirke innholdet i barnehagen,
samt kunne påse at dette blir overholdt. Det er likevel viktig å kunne ha ett realistisk bilde av
hva en har mulighet til å kunne gjennomføre siden planen er såpass omfattende. Dette for at
det ikke skal skapes urealistiske forventninger mellom brukere og personalet.

Kommunenes lokale styringsrett reduseres.  Det er viktig at hver kommune innefor sine
rammer har mulighet til å ivareta hver enkelts kommune identitet og behov, slik at vi også
skal kunne etterkomme planens intensjoner om forståelse og samarbeid i kontakten med
brukerne. Allikevel  ser vi at med tanke på barnehagemyndighetens innflytelse på en helhetlig
barnehagesektor som inkluderer private eiere ,  så er det behov for forholdsvis sterke statlige
føringer som gir kommunene mulighet til styring og innflytelse på en samlet sektor.

I dette høringsutkastet fokuserer det mer på barns rett og barnehagens plikt til å følge opp å
påse at medvirkning skal kunne skje. Likeledes synet på læringsperspektivet i barnehagen.
Dette er i tråd med samfunnsutviklingen for øvrig og vi mener den vil være et positivt innspill
for det videre arbeidet i barnehagen.

Planen er omfattende med stor grad av detaljstyring tross reduseringen av antall sider, slik at
det er viktig å være varsom i f.h.t barns behov for å være barn i samhandling med andre, og ha
tid til å få være barn. Leken må fortsatt få ha hovedfokus i barnehagen slik at personalet til
enhver tid må vurdere dette opp i mot en eventuell iver etter å følge planen slavisk. Dette for å
unngå at man ikke ender opp med en timeplanspreget hverdag for å kunne rekke igjennom alt
planen har av må -/og skal elementer.

Det settes imidlertid ett spørsmålstegn ved en del av stoffet og aktivitetene barna skal
igjennom. Ved første øyekast kan en få følelsen av at dette er en plan som retter seg mot barn
som er eldre enn de som går i barnehagen. Siden dette er en rammeplan for barnehagene må
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det ikke være slik at innholdet ikke er tilpasset ned til den aldersgruppen som faktisk befinner
seg i barnehagen.
Vi syns også det er viktig å påpeke at når det henvises til språkopplæring/innlæring brukes det
hele tiden begreper som - ett godt verbalt og muntlig språk, men ingen steder at vi også har ett
ansvar for opplæring i tegnspråk for de som har dette som førstespråk, eller som er avhengig
av tegn til tale.
Planen sier også lite om barn med spesielle behov og deres rett til utvikling og læring (tilpassa
opplæring).

Det er en sterk styring av barnehagenes årsplaner, men vi ser at planen
vil kunne være en viktig rettesnor i arbeidet med barna dersom den tar hensyn til alder, lokale
forhold og vurderes hensiktsmessig i f.h.t. hva som er viktig for barn og foreldre i løpet av
den tiden de går i barnehagen.

Planen setter fokus på at barnehagen og skolen må inn i ett tettere samarbeide enn før, og til
en mer helhetlig tankegang i konseptet livslang læring. Dette er viktig tanker i f.h.t rundskriv
F - 13/04, Dette er Kunnskapsløftet - kultur for læring, og vil kreve at man i større grad enn
før samarbeider i overgangsfasen fra barnehage til skole. Dette vil bidra til bedre tilpassa
opplæring.
En ser at det blir viktig å kjenne til hovedlinjene i hverandres styringsdokumenter og at
skoleeier og barnehagemyndighet lokalt sørger for å binde dette sammen slik at det blir en
helhet i læringsløpet 0 - 18 år ( videregående skole inkludert).

Planen stiller store krav til personalet og det er viktig at departementet følger opp med
bevilgninger slik at personalet i barnehagen får den nødvendige kompetanse de trenger for å
kunne gjennomføre planens intensjoner.

Vennlig hilsen

Øvwr, `'

Knut Sønju Anne Lise Hellum
Rådmann Barnehagestyrer
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