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HØRING  - FORSLAG TIL  REVIDERT RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN

Vi viser til utsendt forslag til revidert rammeplan for barnehagen sendt på høring 7. september 2005.

Forbrukerrådet er en frittstående og selvstendig forbrukerpolitisk interesseorganisasjon for alle
forbrukere av varer og tjenester i Norge.  Styret i Forbrukerrådet har vedtatt at organisasjonen skal ha
som ambisjon å være en sentral aktør i arbeidet for bedre kvalitet og større brukerretting innenfor
offentlig sektor,  både statlig og kommunal.  Det er Forbrukerrådets regionskontor lokalisert i Skien
som har det faglige ansvaret for arbeidet rettet mot offentlig sektor.

Vi har i vårt høringssvar lagt vekt på hva som skrives vedr.  brukermedvirkning og klageordninger.

Kapittel 1.  Barnehagens oppgaver i samfunnet
I slutten av første avsnitt under pkt 1.1. står det  å lese at  "Det er eierens, styrerens og personalets
felles ansvar å utforme barnehagens fysiske, sosiale og organisatoriske betingelser... ". Vi vil her vise
til barnehageloven § 4, Foreldreråd og samarbeidsutvalg, der man påpeker de foresattes ansvar for å
bidra til å skape et godt barnehaemiljø. Det er naturlig at dette også klargjøres i rammeplanen. Vi
foreslår at man endrer setningen slik at også de foresatte er med.

Kapittel 2. Grunnleggende begreper og prinsipper
Under pkt 2.3, Barnas medvirkning, og pkt. 2.4, Samarbeid mellom hjem og barnehage, legges i
forslaget vekt på betydningen av god dialog både med barna og de foresatte. Det er bra. Vi vil likevel
hevde at det under punktet om barns medvirkning er viktig å påpeke at dette forusetter en tett og
tillitsfull dialog med barnes foresatte.

Vi registrerer også at man i forslaget peker på personalets ansvar for å "invitere foreldrene til reell
medvirkning".  Etter Forbrukerrådets mening er det viktig at ansvaret for brukermedvirkningen
tydeligere plasseres på ledernivå og i barnehagens styre.  På den måten tydeliggjør man også
ambisjonen på en bedre måte.

Kapittel 3. Barnehagens verdigrunnlag
Ingen kommentarer.
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Kapittel 4. Omsorg og oppdragelse
Ingen kommentarer.

Kapittel 5.  Lek og læring
Ingen kommentarer
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Kapittel 6. Barnehagens fagområder
Ingen kommentarer
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Kapittel 7.  Planlegging,  dokumentasjon og vurdering
Etter Forbrukerrådets skjønn er det under pkt. 7.1 viktig  å tydeliggjøre samarbeidsutvalgets rolle og
betydning.  Dette kan gjøres redaksjonelt ved at siste avsnitt under pkt 7.1 flyttes  frem til etter 1.
setning 2. avsnitt,  dvs. etter setningen" "Alle barnehager skal utarbeide en årsplan". Resten av 2.
avsnitt blir da avsnitt 3.  På denne måten tydeliggjør man også foreldrerådets og samarbeidsutvalgets
rolle slik denne er beskrevet i pkt 7.3.

Kapittel 8. Samarbeid
Ingen kommentarer
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