
FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS
Sosial- og familieavdelingen

Barne- og familiedepartementet
Postboks 8036, Dep
0030 Oslo

Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato:
07.09.2005 2005/19147 FM-S Bjørn Hennum 06.11.2005

REVIDERT RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har mottatt ovennevnte til høring. Fylkesmannen finner det
rimelig at man med så stor offentlig finansiering stiller tydeligere krav til barnehagens
innhold og kvalitet. Dette er blant annet gjort ved ny lov om barnehager § 2 om barnehagens
innhold.

Den reviderte rammeplanen skal utdype og konkretisere kravene til barnehagens innhold.
Fylkesmannen har vurdert forslag til revidert rammeplan for barnehagen ut fra spørsmålet om
hvordan høringsutkastet er egnet til å gi rammer for et likeverdig, kvalitetsmessig godt tilbud
til barn (og foreldre).

Dette betinger at den reviderte rammeplanen på en bedre måte enn gjeldende forskrift klarer å
formidle
- klarhet i nasjonale krav til barnehagens samfunnsmandat og innhold, og ved dette

  tydelige og forutsigbare krav til eier og personale
  tydelig informasjon som basis for foreldres medvirkning
  tydelig grunnlag for tilsynsmyndighetens oppgave med veiledning og kontroll

- avklaring av forholdet mellom nasjonal pedagogisk rammeplan og lokal rammeplan/eiers
frihet.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus er opptatt av spørsmål knyttet til utviklingen av en
flerkulturell barnehage som gjøres tilgjengelig for alle barn, uavhengig av sosial, kulturell og
etnisk bakgrunn. Hvordan den reviderte rammeplanen vil virke overfor brukere med
minoritetsbakgrunn er derfor et sentralt vurderingspunkt.

Barn med særlige behov og deres foreldre er avhengig av at barnehagen gir et kvalitetsmessig
godt tilbud, og at tilbudet tilpasses. Den reviderte rammeplanen vektlegger det unike hos
hvert enkelt barn og barnehagens forpliktelse til å støtte og fremme hvert enkelt barns
utvikling og læring. Fylkesmannen foreslår at planen i sterkere grad definerer og synliggjør
forpliktelsen barnehagen, personale og eier, har for at barn som tilfeldig eller varig behøver
mer støtte enn andre skal få denne støtten utformet med hensyn til individuelle behov og
forutsetninger.
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Til planens utforming og innhold
Fylkesmannen i Oslo og Akershus tar som utgangspunkt at et tydelig lesbart dokument vil
virke klargjørende for brukerne av planen, enten de er foreldre, eiere, personale eller
tilsynsmyndighet. Vi vil derfor i det følgende gi noen kommentarer til den reviderte
rammeplanens form og innhold. Punkter der Fylkesmannen støtter departementets forslag vil
ikke bli kommentert.

Tittel
Fylkesmannen vil tilrå at planens benevnelse blir "Pedagogisk rammeplan for barnehagen",
eller "Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver".

Omfang og utforming  -  modell for barnehagens innhold
Fylkesmannen i Oslo og Akershus støtter departementet i å gjøre det reviderte forslaget
mindre omfangsrikt, og på den måten mer tilgjengelig for aktuelle brukergrupper.

Utfordringen blir imidlertid å gi den reviderte rammeplanen en form som tydeliggjør
barnehagens samfunnsmandat og hovedmål. Ved revisjonen har man valgt å ikke videreføre
eller modifisere gjeldende rammeplans "Modell for barnehagens innhold". Ulike lesergrupper
vil nås gjennom tilrettelegging av tekst i ulik form. Fylkesmannen mener modellen for
barnehagens innhold, figur 5 s, 59 i gjeldende rammeplan, for mange lesere virket informativ
og klargjørende på forutsetninger, innhold og resultat. Den fremsto som en sammenfattet
illustrasjon av barnehagens innhold og oppgaver, og som sådan kunne den fungere i den
nødvendige og lovpålagte dialogen mellom personale, foreldre og eier. Det er særlig forholdet
mellom innhold og arbeidsmåter som trenger klargjøring, og hvor modellen kunne bidra som
illustrasjon. Dette er ikke minst viktig når den reviderte planen tydelig angir konkrete mål for
fagområdene, men unnlater å gjøre det for øvrige kapitler. Faren ved konkretiserte
målformuleringer på fagområdene, ligger i en fokusforskyvning i barnehagen henimot
fagspesifikke og strukturerte læringsaktiviteter.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus anbefaler at det utarbeides og inntas en revidert "Modell
for barnehagens innhold".

Til de enkelte kapitler og underpunkter
Rammeplan for barnehagen
1.1 Innledning
Fylkesmannen mener lovhenvisningene (forslagets kapittel 1 pkt pkt 1.2) med fordel kan
flyttes til rammeplanens innledning, all den tid det er disse paragrafene som utdypes ved
rammeplanen som styringsdokument.

Kapittel 2 Grunnleggende begreper og prinsipper
2.1. Barn og barndom
Fylkesmannen har siden innføring av Rammeplan for barnehagen i 1995 mottatt henvendelser
fra brukere av barnehager med særlig pedagogisk profil som ha fått opplyst at barnehagen har
dispensasjon fra rammeplanen. Det vil være viktig å klargjøre overfor alle barnehager og
brukerne av disse at barnehagen er forpliktet av rammeplanen uavhengig av pedagogisk profil
(Montessori, Steiner og lignende). Det var i angjeldende henvendelser særlig forpliktelsen til
å jobbe systematisk utvikling av basiskompetanse; kommunikative og sosiale ferdigheter som
ble diskutert.
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Fylkesmannen i Oslo og Akershus anbefaler at andre avsnitt,  siste setning  bør presisere at
rammeplanen gjelder for alle barnehager. Arbeidsmåter og innhold  må tilpasses  det enkelte
barn og barnegruppes behov,  interesser  og forutsetninger herunder alder, kjønn og
funksjonsnivå.

2.2. Læring
Innledende avsnitt bør vise til kap 4 for definisjon av omsorg og oppdragelse. Andre avsnitt
kan med fordel inkludere begrepet hverdagsaktiviteter i tillegg til dagliglivets hendelser,
samvær, lek og strukturerte aktiviteter.

2.4 Samarbeid mellom hjem og barnehage
Kapitlet fastslår foreldrenes hovedansvar og barnehagens kompletterende funksjon. Den
utdyper formålsparagrafen § 1, og bør vise til denne. Det grunnleggende prinsipp for
samarbeidet hjem og barnehage er at barnehagen kompletterer hjemmet ved å skape best
mulig forutsetninger for at hvert barn skal få gode utviklings- og aktivitetsmuligheter.

2.5. Arbeidsmåter og innhold
Fylkesmannen støtter forslaget, men viser til innledende kommentar knyttet til at man bør
vurdere å revidere "modell for rammeplanens innhold og oppgaver"

2.6 Fysisk  miljø som fremmer alle barns utvikling
Fylkesmannen støtter forslaget. Det innebærer en presisering av kravene i barnehageloven
som kan være en klargjøring overfor eier og brukere samt veilednings- og tilsynsmyndighet.
Det kan vurderes om kapittelet skal fremgå sammen med kapitlet om barnehagens
læringsmiljø.

Kapittel 3 Barnehagens verdigrunnlag
3.1 Formålsbestemmelsen jf 6.6.
Fylkesmannen anser selve drøftingen om kristen formålsparagraf som avgjort ved ny lov, og
kommenterer ikke herunder dette forholdet.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus vil understreke viktigheten av at rammeplanen utdyper
formålsbestemmelsen på en slik måte at den fremmer en inkluderende barnehage som er
tilgjengelig for alle barn og deres familier. 3.1. understreker dette, men kan oppfattes i
konflikt med beskrivelsen under Kap 6.6 Etikk, religion og filosofi.

Det er fare for at lesere med annen kulturell bakgrunn oppfatter prosessmål 1- 3 lest i
sammenheng:
at barnet skal få innsikt i kristne grunnverdier,
få glede ved kristne høytider og tradisjoner og
tilegne seg samfunnets grunnleggende normer og verdier -  som mål om kristen oppdragelse.

Dette kan oppleves å stå i motstrid til målet om respekt for foreldrene og respekt for kulturelle
forskjeller. Det kan også bidra til å gjøre barnehagen mindre tilgjengelig for andre kulturer,
eller fremme segregering ved at de ser seg nødt til å utvikle alternative og egne
livssynsbarnehager.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus anbefaler at Pkt 6.6. gjøres mindre spesifikk i målene for
barnets utbytte pkt 1 - 3.
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Kapittel 4 Omsorg og oppdragelse
Fylkesmannen oppfatter teksten som utydelig, og mener det bør vurderes hvordan selve
utformingen av kapittelet bedre kan tydeliggjøre og støtte opp under hovedmålene for hhv
omsorg og oppdragelse i barnehagen og krav til personalets kompetanse og handlinger.

Kapittel  5 pkt .3 Utvikling  av språk og kommunikasjonsevne  -  basiskompetanse
Fylkesmannen i Oslo og Akershus støtter erkjennelsen og tydeliggjøringen av barnehagen
som læringsarena, men mener at foreliggende forslag til revidert rammeplan ikke tydelig nok
profilerer det sentrale læringsområdet språk og sosial kompetanse.

Gjeldende rammeplan kap 4.4. Utvikling av språk og kommunikasjonsevne sier:  Å stimulere
barns bruk av talespråket blir derfor ikke en blant mange andre viktige oppgaver i
barnehagen, men en av de aller viktigste. Gjennom aktiv bruk av språket fremmes barnets
totale utvikling. I rammeplanen markeres betydningen av dette ved å betegne grunnleggende
ferdigheter med hensyn til muntlig språk og kommunikasjonsevne som basiskompetanse.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus tilrår at premissene i gjeldende rammeplan knyttet til
utvikling av språk og kommunikasjonsevne videreføres og tydeliggjøres i revidert plan. Det
foreslås at det formuleres målsettinger for språk- og begrepsutvikling gjennom
hverdagsaktiviter, herunder tydeliggjøres bedre gjennom prosessmål og krav til praksis og
personalets kompetanse. Det foreslås nytt punkt under kap 5 i revidert plan.

Målsettingene knyttet til basiskompetansen: kommunikasjonsevne, sosial forståelse og sosiale
ferdigheter er i revidert plan noe presisert.

Mange barnehager og kommuner har benyttet seg av Rammeprogrammet for sosial
kompetanse ved Kari Lamer. Sosiale kompetanse da definert som bestående av fem
innholdsområder som hver for seg inneholder samme typer av sosiale ferdigheter:

  Empati og  rolletaking  -  innlevelse i andres følelser og forståelse for andres perspektiv
og tanker

  Prososial atferd -  positive sosiale holdninger og handlinger som å hjelpe, oppmuntre
og dele med andre

  Selvkontroll -  å kunne utsette egne behov og ønsker i situasjoner som krever
kompromisser og felles avgjørelser, takle konflikter og vente på tur

  Selvhevdelse  - hvordan en kan hevde seg selv og egne meninger på en god måte og
tørre og stå imot gruppepress og ta initiativ til, eller bli med på lek og samtaler som
allerede er i gang

  Lek, glede  og humor  -  å kunne skille lek fra annen aktivitet, tolke lekesignaler, la seg
rive med og føle glede, slappe av, spøke og ha det moro

Tilbakemelding viser at denne kategoriseringen har fungert godt i personalets systematiske
arbeid med å styrke barns sosiale kompetanse.. Barnets mestring av disse grunnleggende
ferdighetene er avgjørende for den enkeltes liv og utvikling, og avgjørende i forhold til
overgangen til skole.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus mener en slik kategorisering ikke bør forbeholdes et
eventuelt temahefte, men brukes til å tydeliggjøre forventninger og målsettinger som ligger på
området overfor brukere av planen.
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Kapittel 6 Barnehagens fagområder
6.2. Språk ,  tekst  og kommunikasjon
Det vises til ovenstående kommentarer knyttet til utvikling av språk og kommunikasjonsevne.
At førskolealderen er den viktigste utviklingsperioden for talespråket bør kanskje enda
tydeligere gjenspeiles i planen. Språk og læring henger uoppløselig sammen, på samme måte
som språk og identitetsutvikling. Forskning viser at barn med minoritetsspråklig bakgrunn
som utvikler sitt morsmål far bedre muligheter til å lære seg norsk og å utvikle kunnskaper på
andre områder.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus foreslår at planen beholder gjeldende rammeplans mål om
at barnehagen gjennom arbeid med fagområdet skal bidra til at barna

- utvikler morsmålet som en sentral komponent i personlig og kulturell identitet.

Under krav til personalet, bør være formulert egen målsetting knyttet til at
- det settes i verk målrettet språkstimulering med basis i observasjoner av barns

individuelle språknivå og behov.
Det å være to-eller flerspråklig er ingen språkforstyrrelse.
Det bør skilles i målsettingene knyttet til særlig støtte til barn i utvikling av to - eller
flerspråklig kompetanse og støtte til barn med ulike former for kommunikasjonsvansker,
herunder barn med lite språklig egeninitiativ.

Kapittel 8 Samarbeid
8.4. Helsestasjonen
Fylkesmannen i Oslo og Akershus foreslår følgende tillegg:
Helsestasjonen kan være en faglig samarbeidspart for barnehagen på mange områder slik som
syn, hørsel, ernæring, fysisk aktivitet, barns fysiske og psykiske utvikling og helse.

Med hilsen

Solveig Daasvand
Fung. avdelingsdirektør Tove M. Slinde

Rådgiver


