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HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG TIL NY RAMMEPLAN FOR BARNEHAGER

Generelt:

Høringssvaret bygger på gruppedrøftinger på et høringsmøte 18.10.05 med deltakelse fra
foreldre, ansatte og politikere.

Det er positivt at det vektlegges at barn skal oppdras til deltakelse i et demokratisk samfunn
og at de har rettigheter etter FN's barnekonvensjon.Dette gjennomsyrer hele planen og krever
bevisste, engasjerte voksne. Det settes spørsmålstegn ved om rammeplanen er for styrende i
forhold til hva som skal med i den enkelte barnehages årsplan. Det bør vurderes hvorvidt
kan/bør i enkelte formuleringer erstattes med skal. Planen er kortere, tydeligere og mer
fopliktende enn tidligere. Den stiller klarere krav til førskolelærerens ansvar, personalets
kompetanse og barnehagens innhold og oppgaver. Det er derfor viktig at det settes av
tilstrekkelige midler til etterutdanning og implementering av planen i barnehagene.
Planen må suppleres med metodiske temahefter.
Generelt er vi av den mening at dette er et godt dokument.

Kommentarer til enkelte unkter:

Innledning
1.1. Innledningen er god og det er positivt at krav til personalet er klart formulert.

1.2. Vi merer  sitatet  fra Lov om  barnehager bør utgå. Dette er en  unødvendig  gjentakelse. Det
er tilstrekkelig med en henvisning.

Barn o barndom
2.1. Dette er et viktig punkt, stramt og godt formulert.

Læring

2.2. Dette er et viktig punkt, klart og godt formulert.

Barns medvirknin
2.3. At barns  rett til medvirkning  har fatt tyngde  er positivt . Vi savner  noe om hvorfor dette er

viktig.  Spesielt med tanke på foreldrenes forståelse  av dette.

Samarbeid mellom h'em o barneha e
2.4. Dette er også et punkt vi støtter. At personalet har plikt til å opplyse om sin taushetsplikt
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og opplysningsplikt til foresatte er positivt.

Fysisk miljø
2.6. Et godt punkt med fokus både på aktivitet og hvile/ro. Hva menes med universell
utforming? Dette begrepet er viktig og bør forklares fordi det er nytt for mange.

Barneha ens formålsbestemmelse
3.1. Det er en viktig poengtering vedrørende barnehagens oppgave i forhold til å lære barn om
tro, og ikke gi opplæring i tro. Vi mener at etiske grunnverdier skal være forankret blant annet
i kristendommen. Annet avsnitt om retten til beskyttelse mot religiøs og kulturell
diskriminering gjør at bestemmelsen balanserer.

Omsor o o dra else
4 Det er positivt at omsorgsbegrepet har kommet tydeligere frem. Å stille relevante krav til

barn er også omsorg.

Lek og læring
5 Kapittelet er godt. At barnehagen løftes som kulturformidler er spesielt positivt.  "Barna

måfå tilgang til et bredt spekter av materiell som stimulerer til lek og utforskning som
grunnlag for læring. "  Her ønsker vi å føye til samarbeid.

Barneha ens fa områder
6 Fagområdene med underpunkter er bra. Noen av underpunktene går i hverandre og er

sammenfallende. Underpunktene for personalet er forpliktende og krevende og forutsetter
et personale med høy kompetanse. Likestillingsperspektivet bør være overordnet og
gjelde alle områdene.
Det foreslås følgende tillegg under dette punktet : Mat og matlaging bør være en del av
barnehagers pedagogiske hverdag, slik at barn får lære om de matvarer som inngår i et
sunt kosthold. Gode matvaner bidrar til god helse og velvære.

Planle in dokumentasjon o vurderin .
7 Kapittelet om observasjon bør være klarere og tydeligere, spesielt på det juridiske og

etiske. At dette med dokumentasjon har kommet tyeligere frem er bra.

Samarbeid
8 Det er bra at overgangen barnehage skole er med i planen.

Uttalelsen er vedtatt i hovedutvalg for helse ,  oppvekst og velferd .  03.11.05.

ww Uvvv-
rond Wif  ad Unni Bu

Rådmann kommunalsjef
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SÆRUTSKRIFT

Arkivsak:05/02339 Arkivkode:Al0 Saksbehandler: Turid Horgen
Refsum

HØRING - FORSLAG TIL NY RAMMEPLAN FOR BARNEHAGER

Behandlinger:

Saksnummer Utvalg Møtedato
0041/05 Hovedutvalg for helse, oppvekst og velferd 02.11.2005

Administrasjonens forslag:

Høringsuttalelse til Barne- og familiedepartementet vedtas.

Behandling /vedtak i Hovedutvalg for helse, oppvekst og velferd den 02 .11.2005 sak
0041/05
Behandling:
Gerd Eva Holtung  (V) fremmet følgende forslag til endringer i høringsuttalelsen:
"Kristne grunnverdier"  endres til  'felles etiske grunnverdier".

Vigbjø rn Bue  (Sp) fremmet følgende forslag i tillegg pkt. 6.
"Mat og matlaging bør være en del av barnehagers pedagogiske hverdag, slik at barn får lære
om de matvarer som inngår i et sunt kosthold. Gode matvaner bidrar til god helse og velvære."

Votering:
Holtungs forslag ble satt opp mot administrasjonens forslag: Holtungs forslag falt med 3
(1(V), l(SV), 1(H))  mot 6 stemmer som ble avgitt for administrasjonens forslag.
Videre  ble det votert  over  Bues forslag i tillegg pkt. 6:
Bues forslag enstemmig  vedtatt.

Vedtak:
Høringsuttalelse til Barne- og familiedepartementet vedtas med tillegg pkt 6.
Mat og matlaging bør være en del av barnehagers pedagogiske hverdag, slik at barn får lære
om de matvarer som inngår i et sunt kosthold.
Gode matvaner bidrar til god helse og velvære.

Adresse Telefon Telefax Bankgiro Postgiro for skatt
Tingvoll, 3175 Ramnes 33 06 10 00 33 06 10 01 xx 78550607165
e-post: postmottak@re.kommune.no



Side 2 av 2

Vedlegg: Høringsdokumentet
Administrasjonens forslag til høringsuttalelse

Faktiske opplysninger:

Høringsfristen er den 07.11.-05 .  Høringsinstansen har ikke bedt om drøftinger av spesielle
punkter eller områder.  Utkastet har vært gjennomgått kapittel for kapittel,  først i møte med
barnehagestyrere så-i møte med- representanter for politikere, foreldre, personalet, samt
kommunalsjef og rådgiver.  Resultatet av disse drøftingene ligger til grunn for forslag til
høringsuttalelse.

Vurdering:

gjeldende plan. Gjeldende plan er på 125 sider mens forslaget er på 20. Det metodiske stoffet
er tatt ut .  Det skal isteden utarbeides temahefter som et tillegg. Forslag til uttalelse støtter i
vesentlig grad departementets forslag.

Re, 20.10.-05

Trond Wifstad
rådmann

Unni Bu
kommunalsjef

Rett utskrift:

----- - --=--

Ekspedisjonspåtegning:
Sendt saksbehandler for videre behandling og oppfølging.


