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Oslo, 8. november 2005

Høringsuttalelse  -  revidert  rammeplan for barnehagen

Det vises til brev av 7. september 2005 fra Barne- og familiedepartementet med
høringsforslag til ny rammeplan for barnehagen. Oslo katolske bispedømme sender herved
sin høringsuttalelse. Med utgangspunkt i Den katolske kirkes sosiallære er det mange sider
ved barnehagen som samfunnsinstitusjon det kunne vært interessant å kommentere. Vi vil
imidlertid begrense oss til å kommentere de sider ved planen vi som kristen minoritet i Norge
synes det er spesielt viktig å vektlegge. Konkret dreier dette seg hovedsakelig om tolkningene
av barnehagens kristne formålsbestemmelse og fagområdet religion, etikk og filosofi, dvs.
kapitlene 3 og 5. Vi vil likevel også kommentere andre kapitler med beslektet tematikk.

Før vi kommenterer de konkrete avsnitt i de utvalgte kapitler, vil vi påpeke at forkortelsen av
rammeplanen fra 139 sider i gjeldende plan til arbeidsgruppens forslag på ca. 60 sider og
høringsuttalelsen på 29 sider er drastisk. Vi finner grunn til å stille spørsmål ved om det er
klokt å lage en så kort plan tatt i betraktning at dette er den andre rammeplanen i
barnehagehistorien etter at den første og gjeldende rammeplanen kom i 1995, med virkning
fra 1. januar 1996. Ikke minst når det gjelder de sider ved planen som vi har valgt å
kommentere, frykter vi at høringsforslagets knapphet skal føre til at barnehagens innhold blir
uklart, for eksempel når det gjelder tolkningen av den kristne kulturarven. Dette vil vi komme
nærmere inn på etter hvert i uttalelsen vår. Vi vil nå kommentere de enkelte kapitlene og
komme med enkelte forslag til nye formuleringer (kursiv).

Kapittel I Barnehagens oppgaver i samfunnet:
Dette er et viktig kapittel. Størstedelen av kapitlet er imidlertid sitat fra barnehagens
lovgrunnlag. Det er naturlig at kapitlet inneholder en kort beskrivelse av samfunnet som
barnehagens kontekst. Beskrivelsen av det norske samfunnet (1.1., 2. avsnitt) vektlegger at
samfunnet er mer sammensatt enn tidligere. Det er viktig at dette tas på alvor i barnehagen.
Samtidig gir teksten etter vår mening inntrykk av et mer flerkulturelt samfunn enn det som er
tilfellet. Når neste avsnitt går over til å omtale barnehagens forpliktelse til å ivareta samiske
barns rettigheter, ville det vært naturlig at også det foregående avsnittet om det sammensatte



norske samfunnet sa noe om hvilke konsekvenser det har for barnehagen. Dette kan etter vår
mening med fordel knyttes til det som sies om barnehagen som kulturformidler i første
avsnitt. Planen bør allerede i dette første kapitlet si noe om hva det innebærer at barnehagen
skal være en kulturformidler i et sammensatt samfunn med kristen majoritetsbefolkning i en
tusenårig kristen kulturtradisjon og en rekke nye og gamle livssynsminoriteter. Her er det
gode formuleringer fra kapittel 2 og kapittel 5 i gjeldende rammeplan som med fordel kan
benyttes, særlig på s. 23 er det mye stoff som kan egne seg i et slikt innledende kapittel.

Kapittel 2.1 Barn og barndom:
Vi er glade for høringsutkastets fremheving av barndommen som "en livsfase med egenverdi
i menneskets livsløp". Dette samsvarer med det katolske synet på mennesket.

Kapittel 2.4 Samarbeid mellom hjem og barnehage:
Vi er glade for høringsutkastets fremheving av foreldrenes primære pedagogiske mandat.
Dette er viktig, ikke minst for å ivareta religiøse minoriteters integritet.

Kapittel 3 Barnehagens verdigrunnlag:
Vi er glade for understrekingen av at "all pedagogisk virksomhet formidler verdier" og at en
"verdinøytral barnehage ... verken (er) mulig eller ønskelig". Etter vår mening bør imidlertid
dette utsagnet få konsekvenser for hvilke krav rammeplanen stiller til de barnehager som har
bestemt at leddet om barnehagelovens kristne verdiforankring ikke skal gjelde (se kommentar
til kapittel 3.2).

Kapittel 3.1 Barnehagens formålsbestemmelse:
Det er positivt at Barnehagelovens kristne verdiforankring videreføres. Måten dette
tilrettelegges på i høringsutkastet, er imidlertid ikke klargjørende. Høringsutkastet tolker
lovteksten om "oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier" ensidig som en etisk
verdiforankring av barnehagens virksomhet (jf. høringsutkastets formulering: "Dette
innebærer at barnehagen skal bygge sin virksomhet på de etiske grunnverdiene som er
forankret i kristendommen, og som forutsettes å ha en bred oppslutning i det norske folk").
Når det litt senere likevel tales om at hjemmet skal gi "opplæring i tro", mens "barnehagen
skal lære barna  om  tro og verdier" virker det imidlertid som om verdiforankringen også
begrunner arbeidet med fagområdet religion, etikk og filosofi. Fra et katolsk ståsted er det
selvsagt uproblematisk om formålsbestemmelsen også hjemler opplæring både  i  og  om
kristen tro. Ut fra foreldreretten vil det heller ikke være unaturlig så lenge ca. 90 % av
befolkningen på landsplan, og dermed altså de fleste barnehageforeldrene, er medlemmer av
kristne kirkesamfunn.

Dersom formålsbestemmelsen skal hjemle opplæringen i kristendommen i barnehagen, går
man ut over en rent etisk tolkning av verdiforankringen. Det er i tråd med tradisjonen fra
gjeldende rammeplan. I så fall bør den nye rammeplanen si mer om hva denne kristne
tradisjonsformidlingen innebærer, slik forrige rammeplan gjorde. Her er det mange gode
formuleringer i gjeldende rammeplan som med fordel kan videreføres (jf. Rammeplan for
barnehagen 1995, s. 22-24). Man kan også velge en løsning i tråd med den løsning som er
valgt for forholdet mellom skolens formålsparagraf og skolens religionsfag. Her begrunner
som kjent ikke lenger "den kristne formålsparagrafen" KRL-fagets opplæring i
kristendommen.
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Uansett hvilken løsning som velges for forholdet mellom barnehagens kristne verdiforankring
og fagområdet religion, etikk og filosofi, bør rammeplanens tolkning av
formålsbestemmelsen også si noe om de kristne grunnverdienes forankring i den tusenårige
kristne kulturarv i Norge. De "etiske grunnverdiene som er forankret i kristendommen", er
ikke  valgt som barnehagens grunnverdier utelukkende fordi de her og nå samsvarer med
foreldrenes syn og "forutsettes å ha bred oppslutning i det norske folk", men også på grunn
av disse verdienes, og dermed også kristendommens,  historiske betydning i  Norge. Dette må
klart fremgå av planen, for eksempel med formuleringer som denne fra gjeldende rammeplan
(s. 23): "Den kristne tro og de etiske grunnverdier er klart forankret i vår kulturtradisjon."
Etter vår mening impliserer dette at også den kristne tradisjonsformidlingen hjemles i
formålsbestemmelsen og ikke bare de etiske verdiene. Også fordi det har vært strid om
formålsparagrafen og den kristne tradisjonsformidlingen i barnehagen tidligere, og det
fortsatt er mye forvirring om dette blant foreldre og ansatte i mange barnehager, bør det etter
vår mening fastslås på "høyest mulig nivå" i planen at barnehagen skal gi barna et møte med
kristendommen som kulturfaktor og ikke bare med "de etiske grunnverdiene som er forankret
i kristendommen". En kort utdyping av hva det innebærer å møte kristendommen som
kulturfaktor i barnehagen, bør komme i denne delen av planen før man kommer nærmere inn
på det under fagområdet religion, etikk og filosofi.

I tillegg til understrekingen av den kristne kulturarven i tolkningen av formålsbestemmelsen,
bør det sies noe om de flerkulturelle og flerreligiøse utfordringene i barnehagen. Det bør
vektlegges betydningen av at alle barn far kjennskap til den kristne kulturarven samtidig som
barnehagen skal ivareta det enkelte barn ut fra familiens livssynsmessige tilhørighet.
Formuleringen fra gjeldende rammeplan kan kombineres med en setning som vektlegger hva
alle må lære om for å fungere i det norske samfunnet, for eksempel slik (jf. R95: 23):
Barnehagen må ta på alvor at barn fra ulike religioner og livssyn kan få oppleve stolthet og
glede over egne religiøse og livssynsmessige røtter. Samtidig er det viktig at alle barn i
Norge får kjennskap til kristendommen som kulturarv for å forstå det norske samfunnet.

Kapittel 3.2 Barnehager med andre formålsbestemmelser:
Formuleringen om at private barnehager kan "reservere seg fra lovens kristne livssynsfor-
mål", viderefører og forsterker uklarhetene fra forrige kapittel. Dersom barnehagen har et
kristent livssynsformål, som vel ikke kan bety annet enn at barnehagen også skal gi
opplæring i kristen tro, er det klart at private barnehager må kunne velge et annet
"livssynsformål". Det er i tråd med religionsfriheten. Men i følge kapittel 3.1. innebærer  ikke
den kristne formålsbestemmelsen et slikt kristent livssynsformål, selv om den etter vår
mening ut fra foreldreretten kunne ha gjort det. Hvis derimot den kristne
formålsbestemmelsen innebærer en bestemt forankring av barnehagens virksomhet i visse
verdier, slik høringsutkastet  sier, og også innebærer arbeid med kristendommens kulturelle
betydning slik vi foreslår, er det vanskelig å forstå hva man egentlig kan "reservere seg fra"
utover å kalle verdiene "kristne grunnverdier". Både de kristne grunnverdiene slik de
konkretiseres i 3.1 ("medmenneskelighet eller nestekjærlighet, tilgivelse, menneskeverd,
likeverd, ansvar for fellesskapet, ærlighet og rettferdighet"), og den kristne kulturarven er noe
alle barn må få lære om i barnehagen, og som det ikke bør være mulig å reservere seg
overfor. Tilsvarende kan ikke friskoler med annen formålsparagraf reservere seg fra
religionsfaget KRL selv om man kan gi det en egen profil. Uttrykket "livssynsformål" bør
ikke  brukes fordi det ikke svarer til noen relevant tolkning av den kristne
formålsbestemmelsen i de offentlige barnehagene.
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Siden dette er et område der det er mye forvirring om praktiseringen i mange barnehager, er
det viktig at et kapittel om barnehager med andre formålsbestemmelser tydelig sier at disse
barnehagene ikke er fritatt fra fagområdet religion, etikk og filosofi. Det bør også fremgå
eksplisitt at barn i disse barnehagene også må få lære om kristendommens kulturelle
betydning. Her kan man gjerne benytte formuleringen fra tilsvarende kapittel i gjeldende
rammeplan:  "Vår kultur har imidlertid skikker og tradisjoner i forbindelse med høytider og
merkedager i livet. Dette må alle barn få innblikk i og få hjelp til å mote. Religiøse
livssynspørsmål må behandles på lik linje med andre spørsmål. "

Det er ellers etter vår mening en for svak formulering i høringsforslaget når det heter at
barnehagene som reserverer seg fra den kristne formålsbestemmelsen  "kan"  fastsettes
alternativ formulering om verdigrunnlag. Her bør det stå  "må "  av hensyn til barna,
foreldrene og de ansatte.

3.3 Fellesverdier:
I gjeldende rammeplan vektlegges det at de kristne grunnverdiene er fellesverdier i samfun-
net. I høringsutkastet er det et eget kapittel om fellesverdier uten en eneste referanse til kris-
tendommen. Dette skaper inntrykk av en motsetning mellom det som tidligere er omtalt som
"kristne grunnverdier"/"de etiske grunnverdier som er forankret i kristendommen" og det
som nå omtales som "fellesverdier". Dette er ikke i tråd med Barnehageloven. Hvis poenget
er å inkludere barnehagene som har reservert seg fra lovens kristne verdiforankring, bør man
etter vår mening først oppklare uklarhetene i kapittel 3.1 og 3.2 og deretter eventuelt si noe
om hvordan alle barnehager er forpliktet på de kristne, etiske grunnverdier som fellesverdier i
samfunnet, enten barnehagen kaller disse verdiene for kristne i sin formålsbestemmelse eller
ei.

Kapittel 5.4 Barnehagen som kulturarena:
Kapitlet om barnehagen som kulturarena er viktig som forutsetning for arbeidet med
barnehagens fagområder. Kapitlet i høringsnotatet er imidlertid så kort at det sier lite
substansielt om innholdet i den nasjonale kulturarven. Det nærmeste man kommer, er en
negativ avgrensning: "Kultur handler imidlertid ikke bare om arv og tradisjoner. Det handler
også om å skape ..." Før man sier dette som i og for seg både er rett, rimelig og viktig, må
det positivt sies noe om betydningen av kulturformidling i barnehagen og hva den nasjonale
kulturarven innebærer. Her er det mye godt og viktig stoff som kan videreføres fra gjeldende
rammeplan, ikke minst om religion som del av kulturen (jf. s. 66). Særlig i et stadig mer
pluralistisk samfunn slik som Norge er i dag, er det viktig at det sies noe substansielt om hva
kulturarven innebærer.

Kapittel 6.6 Etikk ,  religion  og filosofi:

Fagområdet har skiftet navn fra  "religion og etikk"  til "etikk,  religion og filosofi ".  Vi kan
imidlertid ikke se at det er grunnlag for en navneendring i de endringer som er gjort i
fagområdet.  Fra et katolsk ståsted har vi ingen ting i mot større vektlegging av filosofisk
dannelse og filosofiske spørsmål i barnehage og skole ,  men vi frykter et fagområde hvor
navnet holder mer enn det lover .  Vi anbefaler derfor at det gamle navnet  "etikk og religion"
videreføres .  Ønsket om å inkludere filosofiske spørsmål og metoder for barn kan rommes
innenfor det "gamle"  fagområdet.

Vi er glade for at religion og etikk er et eget fagområde selv om vi er usikre på om det er bra
at fagområdets tette forbindelse til fagområdet  "samfunn"  er forandret (jf. fagområdets navn i
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gjeldende plan: "Samfunn, religion og etikk"). Gitt kristendommens kulturelle betydning for
det norske samfunnet de siste tusen år, er det viktig å understreke sammenhengen mellom
religion og samfunn. Dette kan og bør imidlertid ivaretas innenfor rammen av det nye
fagområdet. Også her kan formuleringer fra s. 66 i gjeldende rammeplan benyttes.

Det er ellers en mangel ved høringsutkastet at det er alt for kort i beskrivelsen av fagområdet.
Hvor mye det er behov for å si om kristendommens kulturelle betydning og forholdet mellom
den kristne tradisjonsformidlingen, arbeidet med eksistensielle spørsmål og etikk og
ivaretakelsen av livssynsmessige minoriteter, avhenger av hvor mye som sies om dette i
kapittel 3. Uansett kan verken kunnskap eller enighet om hva kristen tradisjonsformidling
innebærer, forutsettes i dag.

I tråd med det vi har påpekt tidligere om barnehagene med andre formålsbestemmelser enn
den kristne, bør det sies eksplisitt at også disse barnehagene er forpliktet til å arbeide med alle
deler av fagområdet, om enn med mulighet for en noe annen vektlegging enn i de kommunale
barnehagene.

Når det gjelder de konkrete målformuleringene i høringsutkastet, er mange av dem gode,
mens andre bør reformuleres og konkretiseres. I det følgende gjengir vi først formuleringene
fra høringsutkastet og deretter våre forslag til formuleringer. Der vi har endringsforslag,
begrunner vi det i en parentes:

Høringsnotatets formulering:

Fagområdet har et gjennomgående perspektiv for barnehagens virksomhet. Religion og
filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger våre verdier og
holdninger.

Vårt forslag til formulering:

Fagområdet har et gjennomgående perspektiv for barnehagens virksomhet. Religion og etikk
er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger våre verdier og
holdninger.  (Vi foreslår religion og etikk i stedet for religion og filosofi i tråd med forslag til
endring av navnet. Religion inkluderer både filosofi og etikk, men dersom et av begrepene
skal velges for å inkludere verdslige livssyn, bør etikk velges.)

Høringsnotats formulering:
Gjennom arbeidet med området religion ,  etikk og filosofi skal barnehagen bidra til at
barna
- får innsikt i kristne grunnverdier og deres plass i kulturarven
- får kunnskap om og opplever gleden ved kristne høytider og tradisjoner
- tilegner seg samfunnets grunnleggende normer og verdier
- får erfare at grunnleggende spørsmål er vesentlige, ved at det gis anledning og ro til

undring og tenkning
- utvikler interesse og respekt for hverandre og hverandres bakgrunn, uansett kulturell

og religiøs tilhørighet
- blir kjent med, får kunnskap om og erfaringer med religion, etikk og filosofi som del

av kulturen og samfunnet.
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Vårt forslag til formulering:
Gjennom arbeidet med området religion  og etikk  skal barnehagen bidra til at barna
- får innsikt i kristne grunnverdier og kristendommens plass i kulturarven  (barna bør få

innsikt ikke bare i verdiene, men også i kristendommens plass i kulturarven)
- tilegner seg samfunnets grunnleggende verdier og normer  (Verdier bør nevnes før

normer, for det normene som er forankret i verdier og ikke omvendt. Strekpunktet bør
flyttes opp fordi det følger naturlig etter det første punktet.)

- får kunnskap om og opplever gleden ved de kristne høytidene jul, påske, Kristi
himmelfartsdag og pinse  (Høytidene bør nevnes konkret ellers blir de fleste av dem
neppe markert i mange barnehager. Kristne tradisjoner bør bli eget strekpunkt.)

- får kunnskap om forskjellige kristne tradisjoner som bibelfortellinger,
helgenlegender, merkedager i løpet av året, kristen kunst, kirkebygget og kirkegården
(Det bør konkretiseres hva kristne tradisjoner er.)

- får erfare at eksistensielle spørsmål er vesentlige, ved at det gis anledning og ro til
undring og tenkning. Barna måfå møte kulturens og religionenes svar på
spørsmålene utfra egen bakgrunn og modenhet  ("Eksistensielle spørsmål" er etter
vår mening et bedre uttrykk enn "grunnleggende spørsmål". Strekpunktet bør si noe
om at barna også skal møte svar på spørsmålene, men på en måte som ivaretar
foreldrenes primære pedagogiske mandat.)

- utvikler interesse og respekt for hverandre og hverandres bakgrunn, uansett kulturell
og religiøs tilhørighet

- blir kjent med, får kunnskap om og erfaringer med religion, etikk og filosofi som del
av kulturen og samfunnet.  (Dette punktet er trolig overflødig om man er mer konkret i
de tidligere strekpunktene.)

Høringsnotats formulering:
For å arbeide i retning av disse målene må personalet i barnehagen

- gi kunnskap om, skape interesse for og bidra til forståelse og toleranse for forkjellige
kulturer og ulike måter å leve på

- møte barnas tro, spørsmål og undring med alvor og respekt. Lytte til barna og følge
dem i deres tenkning

- skape rom for undring, ettertanke og gode samtaler
- la den kristne kulturarven komme til uttrykk gjennom høytidsmarkeringer og

fortellinger
- markere andre religiøse og kulturelle tradisjoner som er representert i barnehagens

foreldregruppe
- utvikle respekt og forståelse for andre mennesker
- være seg sitt etiske ansvar bevisst som formidlere og sørge for at barnehagens verdier

gir retning for barnehagens praksis
- arbeide med egen væremåte ut fra den betydning voksne har som forbilder for barna
- hjelpe barn i konfliktsituasjoner til å finne konstruktive løsninger.

Vårt forslag til formulering:
For å arbeide  i retning av disse målene må personalet i barnehagen

- være seg  sitt etiske ansvar bevisst  som formidlere og sørge for  at barnehagens  verdier
gir retning  for barnehagens praksis

- arbeide med egen væremåte  ut fra den betydning  voksne  har som forbilder for barna

6



- hjelpe barn i konfliktsituasjoner til å finne konstruktive løsninger.

- utvikle respekt og forståelse for andre mennesker
(Disse punktene som angår barnehagens verdigrunnlag bør flyttes opp i tråd med
vektleggingen av dette i rammeplanens tolkning av formålsbestemmelsen.)

- la den kristne kulturarven komme til uttrykk gjennom hoytidsmarkeringer og
fortellinger  (Dette kan konkretiseres ytterligere i tråd med endringene vi har foreslått i
forrige avsnitt, for eksempel navngi de enkelte høytidene som skal markeres)

- møte barnas tro, spørsmål og undring med alvor og respekt. Lytte til barna og følge
dem i deres tenkning, og la dem få møte kulturens og religionenes svar på
eksistensielle spørsmål  (jf. begrunnelsen i forrige avsnitt)

- skape rom for undring, ettertanke og gode samtaler
- gi kunnskap om, skape interesse for og bidra til forståelse og toleranse for forkjellige

kulturer og ulike måter å leve på  (Bør flyttes sammen med neste strekpunkt)
- markere andre religiøse og kulturelle tradisjoner som er representert i barnehagens

foreldregruppe om foreldrene ønsker det  (Det er positivt at andre høytider enn de
kristne kan markeres der det er barn fra andre religioner, men det bør ikke være
obligatorisk markering av andre høytider enn de kristne fordi det bare er disse som har
en bred kulturell forankring i Norge, og fordi markeringer av andre høytider kan være
stigmatiserende for barn fra religiøse minoriteter. Det er viktig med god
foreldrekontakt på dette området)

Med vennlig hilsen

Bernt Eidsvig
biskop
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