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HØRINGSUTTALELSE  -  FORSLAG TIL REVIDERT RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN

Vi viser til brev av 07.09.2005  fra Barne-  og familiedepartementet.

Fylkesmannen i Aust-Agder  har følgende kommentarer til saken:

Fylkesmannen i Aust-Agder mener at en revidert rammeplan må utformes slik at den både kan bli
et godt arbeidsredskap for barnehagen, gi tilstrekkelig informasjon om barnehagens mandat til
barnas foresatte og barnehagens samarbeidsparter, men også gi tilsynsmyndighetene et grunnlag
for kontroll og veiledning.

Generelt sett er forslag til revidert rammeplan for barnehagen en plan med mye
holdningsskapende informasjon og mange krav til barnehagen.

Kapitlene er bygd opp på forskjellig måte. Etter vår oppfatning er  kapittel  6 i høringsutkastet bygd
opp på en god måte. Det fremgår klare mål og føringer for barnehagens arbeid. Formen som er
valgt her støtter opp om intensjonen med rammeplanen.
Rammeplanen  skal (Utdrag fra BFD sin hjemmeside " Fakta om rammeplanen"):

• Gi retningslinjer for barnehagens oppgaver og innhold
• Være et arbeidsredskap for barnehagens personale
• Danne grunnlag for barnehagens planlegging, dokumentasjon og vurdering av innholdet
• Angi mål som barnehagen skal arbeide mot i hverdagslivet og i arbeidet med fagområder
• Gi informasjon til foreldre som grunnlag for samarbeid
• Gi barnehagens eiere grunnlag for å vurdere rammebetingelser og kompetansebehov
• Være utgangspunkt for kommunens tilsyn

De andre kapitlene  har fått en annen form som inneholder mange "barnehagen skal" og uttrykker i
mange tilfeller klart hva barnehagen "skal være". Vi mener at  viktige  krav bør fremheves, slik at
både barnehage, foreldre og tilsynsmyndighet har muligheten til å se barnehagens klare og
tydelige mandat. Vi savner i disse kapitlene klare og målbare indikatorer som barnehagen skal
arbeide mot i hverdagslivet, slik som vi finner det i kapittel 6 innenfor fagområdene. Felles mål som
kan være med på å sikre alle barn et likeverdig tilbud av god kvalitet.
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Det gjøres i disse dager betydelig erfaring med indikatorutarbeidelse og bruk av disse i forbindelse
med www.skole orten.no. Det kan etter vår vurdering være en god ide at noe tilsvarende blir gjort
på barnehageområdet (for eksempel "barnehageporten"),  slik at forhold som vi har påpekt over blir
tydeligere og dermed kan være et godt arbeidsredskap for barnehagen.

falmar Inge Sunde
Fylkesmann

Karen Junk
Utdanningsdirektør
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