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Høring
Barne -  og familiedepartementets forslag til revidert rammeplan
for barnehager.

Personalet i Skaiå banrehage har gjennomgått BFD's høringsforslag til revidert rammeplan
for barnehager og vi har følgende kommentarer :

Generelt:
Planen er kortet ned fra nåværende 130 sider til forslaget som er på 20 sider. I utgangspunktet
mener vi det er bra å fa en kort og konkret plan, men vi mener at enkelte temaer er beskrevet
nøye i planen, mens andre temaer har fått liten plass.

Det står i planen at den bygger på et helhetlig læringssyn, men det er vanskelig å fmne
læringssynet.

Ønsker endrin er å føl ende unkt :  endriv ene er skrevet med rik tekst

Kapittel 1:
Barnehagens oppgaver i samfunnet.
Lovens §§ 1 og 2 er gjengitt i sin helhet der det blant annet står at barnehagen skal være en
pedagogisk virksomhet, men dette står ikke under barnehagens samfunnsmandat.
Dette ønsker vi å få med.
Vi ønsker å erstatte den første setningen  ("Barnehagen har en viktig plass som oppvekstarena
for barn under opplæringspliktig alder og som velferdstilbud for småbarnsforeldre.  ") med:
Barnehagen er en viktig samfunnsinstitusjon ,  en pedagogisk virksomhet for barn under
opplæringspliktig alder ,  der lek ,  læring og omsorg er de sentrale oppgavene

Kapittel 2.5 Arbeidsmåter og innhold.
"Leik kreativitet, glede og humor i fellesskapet skal prege arbeidsmåtene i barnehagen. "
Det er en fin målsetting at glede og humor skal prege arbeidsmåtene i barnehagen, men det er
ingen mål som sier noe om det å glede seg. Dette bør komme med under fagområdene.
Det står noe om dette i personalets oppgaver, men vi ønsker også noen målformuleringer.

:....

Kapittel 4
OMSORG (som egen overskrift)
Kapittelet begynner med å beskrive omsorg, og de 4 første avsnitt bør ha egen overskrift.
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OPPDRAGELSE som egen overskrift og følgende begynnelse: (jmf. Forslag fra en
arbeidsgruppe)
Oppdragelse er en prosess der voksne leder og veileder neste generasjon inn i kulturen
og på  vei til  selvstendighet .  Gjennom oppdragelse vokser barnet seg inn i et sosialt
system ,  det blir sosialisert. Barnet skal ikke bare tilpasse seg, men også forholde seg
selvstendig og kritisk til normer .  Oppdragelse  betyr  sosialisering og individualisering i
en og samme prosess. Gjennom oppdragelsen skjer det en overføring av verdier og
normer.
Oppdragelse finner sted i her-og-nå-situasjoner. Derfor må personalet ha et
gjennomtenkt forhold til de sosiale normene i barnehagen ,  til ordene som brukes og
tonen det snakkes i.
Personalet må utøve sin oppdragelse ut fra en annerkjennende holdning med respekt for
det enkelte barn og for fellesskapet.

Kap. 5 Lek og læring
Lek (som egen overskrift)
Det som står under lek er bra.

Læring  som egen overskrift og følgende begynnelse: (jmf. Forslag fra en arbeidsgruppe)
I det sosiale samspillet med andre erfarer barn hvordan de  virker på  verden og hvordan
det sosiale miljøet responderer på dem .  Gjennom læringsprosesser blir barna kjent med
og forstår i stadig økende grad den fysiske og sosiale verden samtidig som de også
gjenskaper og nyskaper kulturen de er en del av.

Læring forstås som varige forandringer av holdninger ,  ferdigheter og kunnskaper som
bygger på erfaring. Forandring kommer til utrykk i barnas handlemuligheter og adferd
og i deres forståelse av seg selv og det sosiale og fysiske miljøet.

Barnehagen skal bygge på en læringsforståelse som går ut fra at barn kan lære gjennom
alt de opplever og erfarer .  Det er en grunnleggende forutsetning for læring i barnehagen
at det er et rikt ,  variert ,  stimulerende og utfordrende fysisk miljø for alle aldersgrupper.
Fordi læring foregår i det daglige samspillet mellom andre mennesker er den også nært
knyttet til omsorg og oppdragelse .  Kvaliteten på samspillet mellom barna og mellom
barn og personalet er avgjørende for læringsutbytte.

Læring må sees i et dobbelt perspektiv ,  fordi det ikke bare er barna ,  men også
personalet som lærer kontinuerlig i barnehagen .  Barnas læring og utvikling krever
kontinuerlige endringer og tilpasninger i personalets pedagogiske virksomhet.

Deretter fortsette med det som står under kap. 5.2 Barnehagens læringsmiljø
Ønsker tillegg i siste linje i tredje avsnitt s.14
"Personalet må ha en bevisst holdning til eget verdigrunnlag og være åpen for å reflektere
over egne holdninger og handlinger"  ut fra barnehagens felles verdigrunnlag.



IVELAND KOMMUNE
Skaiå barnehage
4724 Iveland

Kap. 5.4 Barnehagens  som kulturarena
Dette kapittelet bør bli mer utfyllende. Det er et viktig  område i barnehagens innhold.

FAGOMRÅDENE
Nye mål
Kapittel 6.2 Språk, tekst og kommunikasjon
-  bli fortrolig med å lytte og glede seg over fantasiverden.
- bli fortrolig med forskjellig barneliteratur

Kapittel 6.4 Estetiske fagområder
- Glede seg over musikk og rytme
- Glede seg i samspill med andre i sang, dans og drama

Kapittel 7 Planlegging, dokumentasjon og vurdering.
Alle førskolelærere har et særskilt ansvar for det pedagogiske arbeidet i barnehagen, derfor
ønsker vi at alle steder der det står pedagogisk leder, skal det stå:
Pedagogisk leder /førskolelærer

Kapittel 8.2 Grunnskolen.
Ønsker endring i andre setning i første avsnitt.
"Planer for barns overgang fra barnehage til skole må være nedfelt i barnehagens  og skolens
årsplan. "

Kapittel 8.6 Utdanningsinstitusjoner
Ønsker endring i tredje linje.
"Barnehagen  skal  også samarbeide med videregående skoler som utdanner fagarbeidere i
barne- og ungdomsarbeid. "

Det er store krav til det personalet skal gjøre, og det er viktig med tid til det enkelte barn og
barnegruppene. Det krever stor personaltetthet, og må få konsekvenser for de økonomiske
rammene til barnehagen.
Skal revidert rammeplan for barnehager gjennomføres kreves det kurs og etterutdanning for
hele personalet i barnehagen

Denne høringen er personalet i Skaiå barnehage enige om.

i(cQ Ø


