
Høringsutkast revidert  rammeplan  fra Tvedestrand  kommune

Kapittel
Avsnitt fra arbeidsgruppas forslag til revidert rammeplan s. 4 nestsiste avsnitt
" Barnehagen skal representere et miljø som bygger på.........osv" bør tas med før eller etter
avsnitt om samenes særskilte rettigheter.

Bra at kristne/etiske fellesverdier er definert.
Bra at foreldrenes integritet blir respektert

Kapittel 5
Vi kunne tenke oss at overskriften het Læring og at kapitlet ble innledet med "Læring i
barnehagen skjer gjennom........

Kaptttel 6
Pedagogenes ansvar bør komme tydeligere frem, evt sette kap. 7 før kap. 6

Kapittel 7
Mye bra, men lite konkret
Hvor mye skal dokumenteres. Kvalitetskriterier.
Hva er gode systemer for dokumentasjon og vurdering av samspill ?
Er det nødvendigvis dokumentert god kvalitet hvis alle fagområdene dekkes? Kvalitetsmål.
Årsplan dette høres ut til å bli en årsplan mange foreldre ikke vil lese. Bedre å dele inn i
årsplan og arbeidsplan.

Barns medbestemmelse er vanskelig. Er det riktig å kalle det barns medbestemmelse, når
voksne faktisk legger rammene for hva barna skal si noe om. Vi mener at de voksne skal
bestemme mye om rammene fordi voksne vet noe om langsiktige konsekvenser av
bestemmelsene som skal tas.
Personalet skal ta hensyn til barnas interesser når planer legges, og ta utgangspunkt i det vi vet
om barns behov og barnas beste.

Kapittel 8
Samarbeid barnehage skole
Dette må stå i lærerens/skolens planer også.
Omfang må være realistisk med tanke på antall barnehager og skoler man har å forholde seg
til.
Hva med de barna som ikke går i barnehage ?

Barnevern
Når det står så eksplisitt om kjønnslemlestelse- er det ikke da naturlig å ha meldeplikt når
barnet er lemlestet. Det er også et spørsmål om dette har noe i rammeplanen å gjøre?
Det bør stå omsorgssvikt og ikke alvorlig omsorgssvikt. Man setter terskelen for å melde for
høyt.

Utdanningsinstitusj oner
Plikt førskolestudenter, bør ta imot fra videregående. Er det sånn ???? Det må stå plikt også
når det gjelder videregående opplæring.



I

Hvorfor er samene nevnt spesielt her. Det er mange minoriteter her i landet.

Lokalsamfunnet blir vel dekket godt nok under kapitlet med samfunn.

Konklusjon: 8.7 og 8.8 bør ikke være med.

Generelt er det en bra plan som gir rom for tilrettelegging ut fra det lokale. Vi ser frem til å bli
med i Kunnskapsdepartementet og regner med at dette bl.a. betyr at det avsettes betydelige
penger til kompetanseheving for barnehagepersonalet og pedagogene i særdeleshet for å være
i stand til å møte utfordringene fremover.


