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HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG TIL REVIDERT RAMMEPLAN FOR
BARNEHAGEN

Snillfjord  kommune  -  Sør- Trøndelag

Oppbygging og struktur
Rammeplanen skal gi retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver.
Ved å korte ned på sidetallet gjør man rammeplanen mer tilgjengelig og lettere å bruke som
redskap i det pedagogiske arbeidet i barnehagen.
Snillfjord kommune mener at faren ved å kutte i sidetallet er at man fjerner mye av det
materialet som gjorde rammeplanen til nettopp et godt redskap.

Den reviderte rammeplanen bærer preg av et akademisk språk og korte formuleringer, der
gjeldende rammeplan scorer høyt på lettfattelig språk og gode drøftinger som skaper
refleksjon og engasjement.
Vi opplever at de enkelte kapitlene i planen er kuttet så drastisk ned at vi oppfatter innholdet
som vagt og veiledende, og ser at det vil stille større krav til at den enkelte barnehage gjør
dette til "sitt".

Snillfjord kommune ser at departementets forslag om utarbeidelse av hefter omkring enkelte
tema i rammeplanen er nødvendig for å ivareta utdypning, drøftning og refleksjon, som er så
viktig i forhold til engasjement og videreutvikling.
Vi oppfatter det imidlertid som et tilbakesteg at slike utdypninger kommer i egne hefter, og
ikke i selve planen, da vi mener det kan bidra til å gjøre rammeplanen til et mindre
hensiktsmessig redskap.
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Kommentarer til de enkelte kapitlene
• kapittel 2

Det er kjempeviktig at rammeplanen påpeker at barn er aktive sosiale aktører som bidrar til
egen læring, men man sitter allikevel igjen med et savn etter fokus på den voksnes rolle i
denne sammenhengen.
Avsnitt som  "Barns medvirkning" bør,  i likhet med lignende avsnitt, utdypes mer.
Med tanke på at det er nettopp den voksnes ansvar å ivareta barns medvirkning og interesser,
og legge til rette for lek og læring i barnehagen.

• kapittel 3
Snillfjord kommune synes kapittelet "Barnehagens verdigrunnlag" er klart og tydelig skrevet,
og nødvendig for å klargjøre barnehagens rolle i en flerkulturell hverdag.

• kapittel 4
Revidert rammeplan legger stor vekt på enkeltbarnets integritet, individualitet, identitet og
selvstendighet, det er bra.
Snillfjord kommune savner også fokus på barnegruppen som helhet, og drøftninger rundt det å
skulle ivareta og utvikle en sammensatt gruppe.
Gjeldende rammeplan har fokus både på enkeltbarnet og barnegruppens utvikling mot en
sosial kompetanse, og tar for seg viktigheten av å kunne tilegne seg sosial kunnskap på et
tidlig stadium i oppveksten.
Kommunen mener barnehagen som arena for sosial utvikling, i en hverdag hvor det stilles
større og større krav til samarbeid, er viet for liten oppmerksomhet i den reviderte
rammeplanen.
Har vi ingen mål om at våre barn utvikler en viss  sosial kompetanse  i omgang med andre
mennesker allerede i barnehagen?

Snillfjord kommune etterlyser viktigheten av lek i revidert rammeplan.
Det bør komme frem tydeligere at leken er barnas måte å utforske, eksperimentere, og tilegne
seg kunnskap om verdenen rundt seg på.
I leken er det barna som utøver medvirkning; barna tar initiativ, leder, blir ledet og står for
regien ofte uten innspill fra voksne!
Lek som arbeidsmetode og pedagogisk virkemiddel i  barnehagen bør utdypes mer, det er
frustrerende å se at dette er tilgodesett med en setning i den reviderte rammeplanen!

• kapittel 6
De enkelte fagområdene i barnehagen er godt utdypet, og prosessmålene legger føringer for
hvordan personalet i barnehagen kan arbeide for å nærme seg disse målene.

• kapittel?
Under dette kapittelet savnes flere avsnitt som er gode arbeidsredskap i gjeldende rammeplan.
Observasjon  som ledd i pedagogisk arbeid, som vurdering og planlegging bør tas med.
Likeledes er barnehagen en arena hvor man stadig oftere møter  barn med spesielle behov.
Personalet møter utfordringer i barn med tilpasningsvansker, lærevansker, manglende sosial
integrering og funksjonshemninger, og derfor bør dette absolutt vies større oppmerksomhet i
en revidert rammeplan!



• kapittel 8
Snillfjord kommune savner en grundigere drøfting omkring samarbeid innad i
barnehagen  -personalsamarbeid -  og samarbeid med hjemmet  -foreldresamarbeid.
Da det stilles større krav til planlegging og dokumentasjon av arbeid i barnehagen, og
foreldres påvirkning på innholdet i barnehagen, burde dette samarbeidet komme tydeligere
frem i planen.

+ kapittel 9
Snillfjord kommune savner avsnitt rundt  utvikling av barnehagen.
For å kunne ivareta og utvikle kompetanse innad i personalgruppen må dette vektlegges.
Organisasjonsutvikling  er nødvendig for at barnehagen skal være en levende aktør i
lokalsamfunnet og samfunnet generelt, og bør absolutt tas med som eget avsnitt, slik det er
gjort i gjeldende rammeplan.
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