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NY BARNEHAGELOV -  HØRING  - RAMMEPLAN

Vi er svært fornøyd med at planen er blitt kortere enn den har vært tidligere. Fremdeles er det
imidlertid mulig å stramme strukturen enda mer. Noe av stoffet som står i rammeplanen kunne
med fordel legges ut i egne hefter. Skal planen også kunne leses ikke bare av det pedagogiske
personalet i barnehagene, bør det arbeides mer med formen og språket på planen. Samtidig
bærer planen preg av den kunne vært bedre gjennomarbeidet da den spriker noe. Vi synes det
er å gå vel mye ned i detaljer når man snakker om at lydnivået i barnehagen og at barnehagen
skal ha utkledningstøy. Dette hører ikke hjemme i en rammeplan.

Det er bra at overgangen barnehage skole blir satt fokus på. Det er et vanskelig område.

Vi synes imidlertid at IKT i barnehagene er blitt for lite berørt. Dette er et viktig område som
nå også kommer for fullt inn i barnehagene.

Det står mye om samisk og samisk kultur, men lite om minoritetsspråklige. For oss som bor i
eller i nærheten av storbyene, er dette et viktig område med mange utfordringer. Vi ønsker oss
et eget kapittel hvor dette berøres.

Vi reagerer på at det i rammeplanen står "lek  kan være  en del av barnas læring". Vi mener at
"lek er en del av barnas læring".

Vi er fornøyd med at kristen tro er byttet ut med kristne grunnbegreper. Fint at dette også er
utvidet til etikk, religion og filosofi.

Alt i alt synes vi at planen er et godt skritt i riktig retning. Imidlertid bør den gjennomarbeides
slik at det blir en god helhet i planen. Det er viktig å ha en plan for morgendagens barnehage,
en plan som kan løfte oss og være visjonær.

Vennlig hilsen

Ellen Benestad
Oppvekst- og kultursjef
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