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Utval  Motedato Saksnr.
Driftskomiteen i Levan er

Rådmannens  forslag  til vedtak:
Levanger kommunes forslag til høringsuttalelse:
Vi har følgende merknader/kommentarer til forslaget til revidert rammeplan.

1. Temahefter
En såvidt kortfattet plan bør suppleres/utdypes med temahefter.
Dette vil da i større grad kunne bidra til diskusjons og refleksjonsgrunnlag i
personalgruppa.

2. Basiskompetanse/sosial kompetanse
Det savnes en større vektlegging av basiskompetanse/sosial kompetanse i forhold
fagområdene.

3. Leik og læring
Barnas leikemiljø og læringsmiljø er det samme, underkapitlene (kap.5) kan slås
sammen. Leik og læring hører sammen.

4. Samiske barnehager
Samiske barnehager har fått mye plass i planen og det er positivt.
Vi savner imidlertid et eget avsnitt knyttet til minoritetsgrupper og barn forøvrig med
spesielle behov.

5. Barn 0-3 år.
De minste barna burde vært mer fokusert i planen.
Det er en økt andel mindre barn i barnehagene som har betydning for innhold og
arbeidsmåter.



6.Samarbeid skole - barnehage
I forbindelse med opprettelse av det nye Kunnskapsdepartementet forutsetter en at
samarbeidet mellom de to institusjonene styrkes sentralt.  Det er viktig med sentrale
føringer her som kan stimulere ytterligere til gode lokale løsninger.

7. Samarbeidspartnere
Barnehagens samarbeidspartnere blir kort omtalt i planen.
Beskrivelsene gir tildels ufullstendige tjenesteprofiler.

Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter  (ikke vedlagt):
BFD Barne-o familiede artementets hørin snotat revidert ramme lan
Hørin ru el
Hørin revidert ramme lan ru e 2
Hørin suttalelse fra PPT
Uttalelse Studentbarneha ene
Helse -Nord-Trøndela  -hørin revidert ramme lan
Saksopplysninger:
BFD har lagt fram et høringsnotat til revidert rammeplan for kommunen.
Rammeplanen vil bli en forskrift til Lov om barnehager som trer i kraft fra 01.01.06..
Planen bygger på eksisterende rammeplan ,  men er redusert fra 130 til 20 sider.

Rammeplanen skal gi retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. Den skal gi
barnehagepersonalet  ,  eier og tilsynsmyndighet en forpliktende ramme for arbeidet.
Dessuten skal rammeplanen være et utgangspunkt for foreldrenes muligheter for å
påvirke innholdet.

Sentrale prinsipper i dagens rammeplan foreslås videreført.
Dette gjelder syn på barn  ,  og ungdom ,  et helhetlig læringsbegrep og barnehagens
egenart som arena for lek, omsorg ,  oppdragelse og læring.
I planen blir spesielt understreket barnas rett til medvirkning og barnehagens plikt til å ta
hensyn til det enkeltes barns forutsetninger og behov.

BFD har lagt vekt på å formulere tydelige krav til barnehagens ansatte for å sikre barn
likeverdige barnehagetilbud av god kvalitet.
Planen framhever betydningen av personalets etiske holdninger, kunnskaper og
ferdigheter i møte med barn.
Departementet ser det som viktig å videreføre barnehagenes faglige frihet til å velge
innhold og arbeidsmåter innenfor rammene gitt i lov, forskrifter og eieres lokale
tilpasning.

Barnehagene har arbeidet med høringsnotatet i nettverk,  og har levert
innspill/kommentarer til høringsdokumentet.
I Levanger har vi vært så heldig at en av barnehagestyrerne Ingebjørg Mikalsen har vært
medlem av rammeplanutvalget.



Barnehagene har derfor vært godt orientert underveis i arbeidet.

Høringsfristen er satt til 7. november.
Vi har valgt å sende rådmannens forslag til høring innen fristen. Vi vil imidlertid
ettersende eventuelle ytterligere kommentarer etter møte i Driftskomiteen 16.11.05.

Vurdering:
Innledningsvis i forslag til plan blir det uttrykt ønske om at kommunen og de private
eierne samarbeider om retningslinjer for lokal tilpasning, og at det eventuelt kan avtales
retningslinjer for kommunale og private barnehager.
Dette har vært praktisert lenge her i Levanger, og vi har i all hovedsak hatt god erfaring
med en felles lokal rammeplan basert på den sentrale rammeplanen.

Vi har følgende merknader/kommentarer til forslaget til revidert rammeplan:

1. Temahefter
En såvidt kortfattet plan bør suppleres/utdypes med temahefter.
Dette vil da i større grad kunne bidra til diskusjons og refleksjonsgrunnlag i
personalgruppa.

2. Basiskompetanse/sosial kompetanse
Det savnes en større vektlegging av basiskompetanse/sosial kompetanse i forhold
fagområdene.

3. Leik og læring
Barnas leikemiljø og læringsmiljø er det samme, underkapitlene (kap.5) kan slås
sammen. Leik og læring hører sammen.

4. Samiske barnehager
Samiske barnehager har fått mye plass i planen og det er positivt.
Vi savner imidlertid et eget avsnitt knyttet til minoritetsgrupper og barn forøvrig med
spesielle behov.

5. Barn 0-3 år.
De minste barna burde vært mer fokusert i planen.
Det er en økt andel mindre barn i barnehagene som har betydning for innhold og
arbeidsmåter.

6.Samarbeid skole - barnehage
I forbindelse med opprettelse av det nye Kunnskapsdepartementet forutsetter en at
samarbeidet mellom de to institusjonene styrkes sentralt. Det er viktig med sentrale
føringer her som kan stimulere ytterligere til gode lokale løsninger.

7. Samarbeidspartnere
Barnehagens samarbeidspartnere blir kort omtalt i planen.
Beskrivelsene gir tildels ufullstendige tjenesteprofiler.


