
Kommentar til høring fra Vantestrom barnehage om
ny rammeplan utgitt av BDF.

Vatnestrom barnehage har på sitt møte 20.09.05. kommet fram til følgende om den nye
rammeplanen.

Vi er fornøyd  med at planen  har blitt redusert fra 130 til vel 20  sider ,  det gjør planen
lettere tilgjengelig.

Omsorg og oppdragelse:

Vi er  glad for at omsorg blir omtalt på en så positiv måte, vi er i et omsorgs yrke og det
skal vi være stolte av, " barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg" s. 13 i
høringsnotatet.
Som personal i bhg .  er vi også oppdragere ,  derfor er det viktig at vi er oss bevist at vi er
gode rollemodeller, det er viktig at bhg .  har en felles verdi som må være fundamentet
for de som jobber der ,  men hver og en må også ha en bevist holdning til hva en selv står
for. Ens egene holdninger vil alltid prege en.

Lek og  læring:

Vi syns  det er  viktig  at begrepet lek har kommet inn som en egenverdi.
Vi syns  også det er fint at det har kommet inn at  "  barndommen er en livsfase med
egenverdi i menneskets livsløp."s. 9
Barndommen  er ikke  en ventestasjon på det å bli voksen.
Lek og  læring er en del av det samme ,  barn lærer gjennom lek og leker gjennom læring,
Barnehagene  skal ikke være  en lærings arena på lik linje med skolen ,  men læringen i
barnehagen har en egenverdi som en del av utdannelsesløpet.

Fagområdene :

Vi liker ordlyden i forslaget, " ...skal bhg bidra til at...."
Vi syns fagområdene er oversiktlig og godt skissert.

Ut fra den fortolkningen og rammeplanens ordlyd generelt er det med på å øke
forståelsen for at det å jobbe i bhg. er en viktig oppgave, den vil være med på å øke
statusen.
Det vil være en utfordring til kommunene som må tenke at " det er ikke bare å putte
hvem som helst inn i en barnehage."
Det vil også være en utfordring økonomisk med tanke på utdanning og etterutdanning.

Personalet i Vatnestrom barnehage , samarbeidsutvalget støtter seg til notatet.

Hilde Aarbogh Bøhler Anne Lise Eieland
For bhg for samarbeidsutvalget


