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RAMMEPLAN FOR BARNEHAGER

Denne høringsuttalelsen er et resultat av et samarbeid mellom ansatte og  foreldre i 17
private barnehager  i Larvik.

Organisasjon for private barnehager i Larvik (OFPB) har lest, drøftet og vurdert
høringsutkastet i lys av rammeplanens mål og hensikt: "Rammeplanen skal gi retningslinjer for
barnehagens innhold og oppgaver. Planen skal gi barnehagens personale, eier og
tilsynsmyndighet en forpliktende ramme for arbeidet." I høringsbrevet er det klargjort en
intensjon om å gjøre rammeplanen til et mer hensiktsmessig redskap, samt at departementet
vektlegger barnehagenes faglige frihet til å velge innhold og arbeidsmetoder innenfor
rammene gitt i lover, forskrifter og eieres lokale tilpasning"

Det er av stor betydning at lovverket legger til rette for god omsorg, pedagogisk kvalitet og
lokalt initiativ, og at revidering av barnehageloven og rammeplan fører til at
barnehagetilbudet styrkes fremfor å forringes. Ny lov og forskrift må bidra til utvikling og
vekst der "barnehage til beste for barn og foreldre" må være fokuset. Dersom kvalitet og
likeverdighet i barnehagetilbud skal være en rettighet som kan forventes og en forpliktelse og
yte, kreves det en rammeplan som fremstår mye klarere og tydeligere i sitt mandat.

Slik rammeplanens kapittel I - 5 fremstilles i dette høringsnotatet, opplever OFPB
formuleringer, klargjøringer og definisjoner fremstilt så vage at planen står i fare for ikke å bli
et forpliktende arbeidsredskap for planlegging, gjennomføring og vurdering - ei heller sikre
mer likeverdige forhold i barnehagen. OFPB er av den oppfatning at nyere forskning og syn
på barn er for lite fremtredende i planen. Flere av våre foreldre har meldt tilbake at planen
fremsto som lettlest, men sa dem svært lite. Spesielt første del av planen (kapittel I -5)
opplevdes lite konkret.

Oppbygningen av planen fremstår som lite logisk og fornuftig. Vi erfarer at planen hopper
frem og tilbake, og konsekvensen blir at enkelte ting gjentas litt for ofte, samt at
oppbygningen kan gjøre det vanskelig å få en klar forståelse av planens helhetlige syn på barn.
Dersom rammeplanen skal fungere etter hensikten, må dette punktet fremstå som klart og
tydelig. Planen kunne med fordel fremstått med mer samlende og helhetlige kapitler. OFPB
foreslår følgende:
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1.0 Innledning
1.1 Planens oppbygning
1.2 Bruk av Rammeplanen som et forpliktende dokument

2.0 Barnehagens samfunnsmandat
2.1 Lovgrunnlag for retningslinjer om barnehagens oppgaver og innhold
2.2 Barn som primærbrukeren av barnehagen

Barnehagen skal være en pedagogisk institusjon der barneperspektivet skal
fremstå klart og tydelig og der barn er definert som primærbrukeren av
barnehagen.

2.3 Barnehagens overordnede oppgaver
3.0 Barnehagens verdigrunnlag

3.1 Styrende betraktninger
3.2 Barnehagens formålsbestemmelse
3.3 Barnehager med andre formålsbestemmelser
3.4 Fellesverdier

Disse 3 første kapitlene kan står som en grunnmur i "rammeplanhuset". Deretter kommer
reisverket og veggene i OFPB sine foreslåtte kapittel 4 og 5 som sammen med grunnmuren
er det som holder huset oppe;

4.0 Grunnleggende prinsipper
4.1 Personalet i barnehagen

Fremheve planens intensjon med å klargjøre personalets rolle, forventninger om
atferd, holdninger og egenskaper. Det bør også vektlegges betydningen av
pedagogens rolle og personalets kompetanse

4.2 Inkluderende fellesskap med plass til det enkelte barn.
Innledningsvis kan man med fordel klargjøre at barnehagebarn ikke er en ensartet
gruppe, men har ulik alder, kjønn, kulturell bakgrunn, osv og at konsekvensen av
dette blir at tilbudet og aktiviteter i barnehagene må individualiseres og tilpasses
(disse formuleringene gjentas gjennom hele høringsdokumentet)

4.3 Fysisk miljø som fremmer alle barn utvikling
4.4 Samarbeid hjem - barnehage
4.5 Barns medvirkning

5.0 Grunnleggende begreper
5.1 Innledning

Barnehagelovens § 2 Innhold i barnehagen, fremstår med mange spennende ord
og begreper som rammeplanen skal være med på å utdype og klargjøre for å gjøre
barnehagens oppdrag/mandat tydeligere. OFPB er av den oppfatning at
høringsnotatet feiler i sitt forsøk på å klargjøre sentrale begreper. Begrepene som
beskrives i høringsnotatet er sentrale. Det blir likevel forvirrende når ikke alle
begrepene er samlet under dette kapitlet, men behandles i andre deler av planen.
Høringsnotatets kpt 4 og 5 bør flyttes inn under kapittelet med grunnleggende
begreper. På denne måten vil det være lettere å få en mer helhetlig oversikt over
rammeplanens syn på barns utvikling og læring.

5.2 Barn og barndom
5.3 Lek
5.4 Læring

5.4.1 Helhetlig læringsbegrep
5.4.2 Barnehagens læringsmiljø
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5.4.3 Livslang læring
5.4.4 Læring gjennom hverdagsaktiviteter og sosialt samspill

5.5 Omsorg
5.6 Oppdragelse.

Her bør begrepene danning og danningsprosess med fordel også drøftes
5.7 Omsorg og oppdragelse i samiske barnehager
5.8 Barnehagen som kulturarena

Når grunnmuren, reisverk og vegger står der, må huset fylles, gis et innhold, en karakter og
som utgjør OFPB sitt forslag til kapittel 6 og 7...

6.0 Barnehagens arbeidsmetoder
Begrepet kvalitet er vanskelig å definere. Kvalitet i barnehagene handler mye om valg av
arbeidsmetoder, perspektiver, organisering og evne til refleksjon. Ny rammeplan bør
etter OFPB sin oppfatning gi klare retningslinjer for barnehagenes drift for på den måten
å sikre barn et likeverdig tilbud med høy kvalitet. Vi mener derfor at "Arbeidsmetoder"
bør omtales i et eget kapittel.

6.1 Barnehagens gjennomløpende innhold
6.2 Barnehagens periodiske innhold
6.3 Observasjon

Begrepet har fremstått som en forutsetning for god barnehagedrift, men er utelatt
som definert begrep i høringsutkastet. OFPB mener observasjon bør tydeliggjøres
som et viktig arbeidsredskap

6.4 Planlegging ,  dokumentasjon /synliggjøring og vurdering
OFPB ønsker at revidert rammeplan skal forplikte til økt kvalitetssikring av
barnehagens tilbud.

6.5 Samarbeid
OFPB mener revidert rammeplan har en svært tradisjonell behandling av området
samarbeid. Vi ser med fordel at erfaringsutveksling mellom barnehagene,
tannhelsen, ernæringsfysiologer, ulike yrkesgrupper, osv bør beskrives nærmere.

7.0 Barnehagens 6 fagområder
Fagområdene er en videreutvikling av dagens fagområder og fremstår som ryddig og gir
forpliktende rammer. OFPB mener likevel at rammeplanen i for liten grad fremhever IKT
som en viktig og naturlig del av barnehagens leke- og læringsmiljø. Fagområdene oppleves
å ha relativt stor nivåforskjell på konkretisering.

Generelle betraktninger og oppsummering;
• OFPB ser nødvendigheten av å gjøre planen mindre omfattende enn dagens plan, men

mye taler for at den bør være noe mer omfattende enn slik høringsnotatet fremstår.
• Det bør reises en diskusjon om hva og i hvor stor grad det skal reguleres og styres

på nasjonalt nivå, sett i lys av dilemmaet; "Det er et overordnet mål  for  utviklingen av
barnehagesektoren at regelverket skal sikre  høy  kvalitet  på  barnehagetilbudet, samtidig som
det skal legges til rette  for  mest mulig lokal utforming av kvalitetskrav mv."

• OFPB ønsker at det gis klarere definisjoner av sentrale ord og begreper som f.eks;
omsorg, læring, oppdragelse/danning.

• Planen inneholder mest tradisjonelle definisjoner/teorier/oppfattelser og tar for lite
høyde for å bringe ny forskning, ny teori og alternative perspektiver som fremhever
spenninger og motsetninger, pedagogiske og etiske dilemmaer.
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• OFPB ønsker en omredigering av planen, slik at planen fremstår mer helhetlig,
oversiktelig og forståelig i sitt syn på barn.

• Høringsnotatet sier lite om kompetanseutvikling og pedagogenes betydning for
kvalitet i barnehagen

• Revidert rammeplan bør i større grad gjenspeile at Norge er blitt et mer mangfoldig
samfunn, der barnehagen må ha et klart samfunnsmandat

• OFPB støtter viktigheten av å fremheve likestillingsperspektivet
• Utdyping av aktuelle temaer bør utvikles i samarbeid med praksisfeltet og resultere i

ulike temahefter som viser mangfold av arbeidsmåter og inspirere til et mangfold av
tilnærminga- og arbeidsmåter.

• Rammeplanen ivaretar ikke perspektivene rundt det faktum at antall barn under 3 år
er sterkt økende

• Det forventes at det settes av midler til implementering av revidert rammeplan for
barnehagesektoren

Med hilsen

av't 1cl SJa
Anita Saga
Leder for OFPB
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