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Høringsuttalelse  til forslag  om revidert
RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN

Høgskolen i Nord-Trøndelag mener at det er positivt at vi nå har fått en kortere rammeplan som
er tydelig og konkret.
Vi har merknader til en del sider ved planen, også forhold som vi antar vil virke inn på
førskolelærerutdanningen ut over justeringer i utdanningens innhold.

Generelt o til ka ittel 1.

Vår høgskole deltar aktivt i gjennomføring av handlingsplanen for likestilling i barnehagene og vi
synes at  likestilling kunne fått en sterkere omtale i planen,  både i kapittel 1 samt gjennomgående i
planen for øvrig, m.a. kapitlene 2 og3.

Høgskolen i Nord-Trøndelag har et nasjonalt ansvar for høgre utdanning innen sørsamisk språk
og kultur og det i hovedsak i forhold til lærerutdanning for skoler og barnehager. Vi er positive til
de sterke presiseringer om barnehager for samiske barn i samiske distrikter i underkapittel 1.1. Vi
viser også til underkapittel 4.2 om oppdragelse og omsorg i samiske barnehager.
Men det er uklart hva en i planen mener med samiske distrikter og samiske barnehager. Og det
er uklart i hvilken grad samiske barn utenfor samiske distrikter har krav på aktiviteter og omsorg
som bygger på deres språk og kultur.

Til kapittel 2.

Vi støtter at barna skal ha større innflytelse og medbestemmelse på den daglige aktivitet og at det
i tråd med det legges vekt på barns læring og ikke den voksenstyrte undervisning.  Men vi mener
at leken har fått for liten plass i dette kapittel og til en viss grad er redusert til en av metodene for
læring.  Jfr. underkapittel 2.5 der lek blir en arbeidsmåte og dermed lett blir oppfattet som styrt av
personalet.
Gjennom den selvstyrte lek foregår mye av barnas utvikling og danning til samfunnsaktive
mennesker. Og via leken bearbeider barna sine erfaringer, både gode og vonde. Lek burde derfor
fått en overordnet plass i rammeplanen.  Men lek har ikke fått plass som grunnleggende begrep og
prinsipp i kapittel 2.  Barns trang til utforsking kunne også med fordel bli omtalt her.

I forhold til kapittel 2 og andre kapitler har vi vurdert om det burde være mer omtale av og
veiledning ad førskolebarn på ulike alderstrinn. Da aktivitetene i barnehagen skal ledes av
fagutdannet personale kan det aksepteres som det er.

Videre mener vi det er positivt at det i underkapittel 2.6 legges vekt på barnehagens fysiske miljø
og muligheter til aktiviteter inne og ute.



For øvrig mener vi at  kapitlene 2, 5 og 6 i stor grad overlapper hverandre i  saksinnhold og til
dels kan oppleves som motstridende! De omhandler alle lek, læring og praktiske aktiviteter i
relativt omfattende grad. Mye av dette kunne vært samlet i ett kapittel.

Til kapittel 3.

Kapitlet er i samsvar med formålsparagraf og innholdsparagraf i barnehageloven og vi har ikke
vesentlige kommentarer til det.
Men vi undres på hva som menes med at barn skal få "forståelse for bærekraftig utvikling" da
dette er et uklart begrep som er på et meget  høgt  forståelsesnivå også for voksne. Det bør vel få
en noe mer konkret beskrivelse med tanke på aktiviteten i barnehagen. Jfr. underkapittel 6.5 der
også "bærekraftig utvikling" tas med.

Til kapittel 4.

I dette kapitlet mener vi det er mange gode og positive utsagn men som i stor grad er
selvsagtheter og dermed lett blir tomme fraser.  Kapitlet kan med fordel strammes opp.
Det viktigste utsagn i kapitlet er siste setning i underkapittel 4.1  og dette kan med fordel flyttes
fremst i kapittel 4. Videre bør det i dette kapitlet og gjerne i andre understreke at personalet må
bygge opp under barns glede ved å mestre oppgaver og utfordringer.

Det er positivt at det her er et avsnitt om likestilling mellom kjønnene, jfr. omtalen ovenfor
angående kapittel 1 og generelle forhold.
Videre er det som nevnt positivt med underkapittel 4.2 om arbeidet i samiske barnehager. Men
også her kunne en ha vært mer konkret i forpliktelsene samt også tatt med noe om samiske barn i
barnehager for øvrig. Språk og kultur er to sider av samme sak.  Samiske barns rett til å bruke og
utvikle samisk språk i barnehagen blir ikke omtalt.

Til kapittel 5.

Vi ser at lek og læring her er sidestilt og lek får en mer framtredende plass enn i kapittel 2. Det er
positivt. For øvrig kunne store deler av kapittel 5 samordnes med kapittel 2 og til dels kapittel 4
og resten kan tas inn i kapittel 6.

Til kapittel 6.

Språk, tekst og kommunikasjon er framhevet og det står mye bra om det.  Men sammenhengen
mellom språk og egen kultur i sammenheng med minoritetsspråkliges behov for utvikling av eget
språk er ikke vektlagt.  Se også vår kommentarer foran om ansvar for samisk språk.

Iforskolelærerutdanninga er faget matematikk styrket i forhold  til tidligere .  Grunnlaget for det
kommer dårlig  fram.  Matematikk omfatter jo også barns bruk av mengde- og størrelsesbegreper
og utvikling av disse. Det inngår i mye av barns læring og språkutvikling og gjelder slik mer enn



tallforståelse.  Generelt er sammenhengen mellom begrepsdanning, tenking og språkutvikling

mangelfullt omtalt.  Barn må stimuleres til å bruke språk under lek og undersøkende aktiviteter.
I samsvar med dette bør underkapittel 6.5 gjerne få med ordet "matematikk" i overskriften og i
innholdet.

Til kapittel 6 har vi ellers den generelle kommentar at en kan få det inntrykk at en her har veldig
mye voksenstyring på hva barn skal erfare og aktiviseres med for at læring skal skje. Barns
iboende driv til å oppdage og gjøre erfaringer kan lett bli undervurdert.  Det kunne vært lagt mer
vekt på å "legge til rette "for erfaringer og læring, latt leken ha større plass og være noe mindre
styrende.  En kan også få inntrykk av høye forventninger i målformuleringene og til
"kunnskapskrav" i noen sammenhenger i underkapitlene 6.4 - 6.7 i forhold til at det er aktiviteter
i barnehagen som omtales.

Til kapittel 7.

Vi har ikke mange kommentarer til dette kapitlet. Vi er  godt fornøgd med det ansvar for tilsyn
kommune nå har fått og det krav til innsyn som det medfører, jfr. 7.4.

Til kapittel 8.

Her har vi kommentarer til underkapittel 8.6. Det er viktig for oss at barnehagene fortsatt skal
stilles til disposisjon for praksisopplæring og vi er fornøgde med formuleringene. (Rammeplan
for FLU bruker ikke ordet "øvingsopplæring".)
I siste setning i underkapitlet mener vi at ordet "kan" med fordel kan skiftes ut med "bør" i
forhold til samarbeid om utviklingsarbeid, etterutdanning og kompetanseutvikling.

Rammeplanen innebærer større krav til hele personalet, ikke bare de pedagogiske lederne. Det er
positivt. Vi regner derfor med at det vil komme midler til etterutdanning av personalet. Og vi
mener at planen må medføre mer spesifiserte krav til grunnutdanningen av det ikke-pedagogiske
personalet. Høgskolen i Nord-Trøndelag er rede til å gjøre en innsats på disse områdene.

Vi regner videre med at det vil legges opp til større tetthet av fagutdannet personale i
barnehagene som igjen vil medføre større søking til førskolelærerutdanning.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Utkastet til rammeplan er drøftet av et representativt utvalg fagansatte i førskolelærerutdanningen
i HiNT.
Kommentarene er ført i pennen av undertegnede.

Terje Veimo,
studieleder.


