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VEDTAK

Driftsutvalget slutter seg til rådmannens saksutredning i forbindelse med
høringsuttalelsen til revidert rammeplan for barnehagene.

Kristiansund driftsutvalg, 02.11.2005

Dag ' Ripnes
dfører

Saken oversendes til Gunvor Rolland



Saksmappe: 05/1782/11198/05
KRISTIANSUND KOMMUNE Arkiv: 113/AlO9Ø GSE

Saksbehandler: Gunvor Rolland

Dato: 24.10.2005

Utval Motedato
Driftsutval et 01.11.2005

Saksframlegg

Utval  ssaksnr

HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG OM REVIDERT RAMMEPLAN

I skriv av 7. september 2005 har barne- og familiedepartementet sendt ut på høring utkast til
revidert rammeplan for barnehagene. Rammeplanen er en forskrift til barnehageloven jf § 2 og
gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. Rammeplanen har som oppgave å:

  Gi barnehagens personale et redskap for planlegging, dokumentasjon og vurdering.
  Gi foreldre innsikt i barnehagens virksomhet samt gi mulighet til medvirkning og

medbestemmelse
  Gi barnehageeiere mulighet til å fastsette retningslinjer for lokal tilpassning av

rammeplanen.
  Gi kommunen som tilsynsmyndighet et redskap for å føre tilsyn med at alle

barnehagene driver en tilfredsstillende virksomhet i samsvar med lov og forskrifter.
I følge departementet er høringsforslaget en forenkling og modernisering av nåværende
rammeplan som kom som forskrift i 1996. Den nye rammeplanen er mer tydelig om innhold
og oppgaver i barnehagen og om ansvaret til personalet. Antall mål for barna er redusert samt
visualiseringsmodellen om utvikling av barnehagen foreslås ikke videreført. Høringsnotatet er
sendt til en rekke instanser, deriblant alle landets kommuner. Høringsnotatet er også lagt ut på
departementets internettsider. Høringsfristen er satt til 7. november 2005.

I Kristiansund og Frei har en arbeidsgruppe gått gjennom høringsnotatet. Gruppen er nedsatt
av rådmennene i Frei og Kristiansund og har bestått av: Ragnhild Fausa (foreldrerepresentant
Stella Maris), Linda Nordal (foreldrerepresentant Juulenga barnehage), Tove Anita Berget
Ersvik (virksomhetsleder Myra barnehage), Elisabeth Kristiansen (virksomhetsleder
Storhaugen barnehage) og Wibeke Nilsen (daglig leder Veslefrikk barnehage).
Arbeidsgruppen har gått igjennom høringsnotatet og gitt merknader til forslaget til revidert
rammeplan. Arbeidsgruppen er stort sett enige i det som er foreslått i forslag til revidert
rammeplan. De ser positivt på at omfanget av planen er redusert og at verdigrunnlaget
videreføres samt at personalets oppgaver kommer tydeligere frem. Samtidig ser de viktigheten
av å påpeke at den frie leken bør ha en sentral plass i barnehagene. Merknadene er vedlagt
saksmappen til denne saken.

Rådmannen slutter seg i all hovedsak til arbeidsgruppens synspunkter i notat datert 12.
oktober 2005.

Ved gjennomgang av høringsnotatet vil rådmannen i tillegg bemerke følgende:

  Det synes riktig at det beskrivende og drøftende stoffet i rammeplanen er tatt ut. På
denne måte kommer barnehagens innhold og oppgaver lettere frem. Dette gjør planen
mer konkret og lettere å forholde seg til og mer tilpasset vår tid.
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  Når barnehagens innhold og oppgaver kommer tydeligere frem blir det blant annet
enklere for kommunen å føre tilsyn med barnehagene med utgangspunkt i
rammeplanen.

  Det er viktig at den reviderte rammeplanen gir rom for lokale tilpassninger. Det vises
forøvrig til lokal rammeplan for barnehagene i Kristiansund, der det er foretatt lokale
tilpassninger ut fra våre forutsetninger.

  Det er viktig at barnehagen tar vare på sitt særpreg og skal være en arena for lek,
læring og omsorg. Der leken har en sentral plass i dagliglivet og at det legges til rette
for at barna far et positivt samvær med andre barn og voksne.

  Barnehageområdet har i de senere årene vært gjenstand for mange reformer, uten at det
har vært overført midler til kommunene til kompetanseheving. I forslaget til
statsbudsjett er det satt av 50 millioner kroner til kompetanseheving. Rådmannen ser
svært positivt på at midlene kommer samtidig med innføring av ny rammeplan.

Med utgangspunkt i det som her er nevnt legger rådmannen saken frem med følgende
forslag til

VEDTAK

Driftsutvalget slutter seg til rådmannens saksutredning i forbindelse med høringsuttalelsen
til revidert rammeplan for barnehagene.

Anton Monge
Rådmann

Just Ingebrigtsen
Kommunalsjef
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VEDLEGG

MERKNAD FRA LOKAL ARBEIDSGRUPPE I FORBINDELSE MED
FORSLAG TIL REVIDERT RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENE.

I skriv datert 7. september 2005 har barne- og familiedepartementet sendt ut på høring utkast
til revidert rammeplan for barnehagene. Ny barnehagelov trer i kraft 1. januar 2006.
Rammeplanen for barnehagene er en forskrift til barnehageloven jf § 2 og gir retningslinjer for
barnehagens innhold og oppgaver. Etter planen gjøres den gjeldende fra 1. januar 2006.

Høringsutkastet bygger på rammeplanen for barnehager fra 1995 og forslag fra en
arbeidsgruppe.

Rammeplanen skal gi:
  barnehagens personale et redskap for planlegging, dokumentasjon og vurdering
  Gi innsikt til foreldre om barnehagens virksomhet samt gi mulighet til medvirkning og

medbestemmelse.
  mulighet for barnehageeiere å fastsette retningslinjer for lokal tilpassning av

rammeplanen
  kommunen som tilsynsmyndighet et redskap for å føre tilsyn med alle barnehagene

driver en tilfredstillende pedagogisk virksomhet i samsvar med lov og forskrifter.

I forbindelse med denne høringsuttalelsen har rådmannen i Kristiansund og rådmannen i Frei
satt ned ei lokal arbeidsgruppe som er bedt om å gi merknad til høringsnotatet.
Arbeidsgruppen har bestått av : Ragnhild Fausa (Foreldrerepresentant i Stella Maris
barnehage), Linda Nordal (Foreldrerepresentant fra Juulenga barnehage), Wibeke Nilsen
(Daglig leder Veslefrikk barnehage), Tove Anita Berget Ersvik (Virksomhetsleder ved Myra
barnehage) og Elisabeth Kristiansen (Virksomhetsleder Storhaugen barnehage).
Arbeidsgruppens mandat har vært og gi råd og innspill i forhold til rådmannens
høringsuttalelse.

Forsla til revidert ramme lan
  Omfanget er halvert.

Beskrivende og drøftende stoff
tatt ut

  Flere elementer er tatt inn i
den nye barnehageloven

Arbeids as uttalelse
  Arbeidsgruppa er positiv til at omfanget på

rammeplanen er redusert. De tror at den
betydelige reduksjonen gjør planen lettere
tilgjengelig ikke bare for foreldrene, men også
politikerne, eierne og kommunen som
tilsynsmyndighet.

  Flere element er tatt inn i den nye
barnehageloven, noe som bidrar til at
rammeplanen er redusert. Dette gjelder: §2
innholdsbestemmelsen - som er utvidet, §3
barns medbestemmelse - som er ny, §7
barnehageeiers ansvar og §8 kommunens
ansvar. Arbeidsgruppa mente det var bra at
bestemmelsene hadde blitt flyttet til
barnehageloven dette gjør de klarere.

  Forslaget til revidert rammeplan har tatt ut
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beskrivende og drøftende stoff. Dette gjør at
man mister noe og at planen ikke blir så
detaljert på enkelte områder, som
arbeidsgruppa har vært inne på tidligere mener
de at rammeplanen blir lettere tilgjengelig på
denne måten. Samtidig mener arbeidsgruppa
det bør utarbeides temahefter i forbindelse
med fagområdene. Temaheftene bør være et
grunnlag for idemyldring og ikke utformet
slik at de binder barnehagene til lik utforming.
Viktig at det er rom for lokal tilpassning.

  Verdigrunnlaget videreføres   Den nye barnehageloven som er gjeldene fra
01.01.06 har videreført den kristne
formålsparagrafen. Arbeidsgruppen mener de
etiske grunnverdiene som er forankret i
kristendommen er "universelle " begrep som
likeverd, toleranse, tilgivelse etc. som de
fleste av oss kan samle oss om, er viktig å
jobbe med i barnehagene. Samtidig presiserer
gruppen at barnehagen skal gi barna innsikt
om tro mens hjemmet skal gi barna opplæring
i tro. Viktig at barna får innblikk i andre
trosretninger.

  Arbeidsgruppa er positivt til at et helhetssyn
på barn blir videreført i forslaget til revidert
rammeplan. Barn lærer og utvikler seg i et
samspill med omgivelsene. Samspill med
andre barn og voksne er avgjørende for
barnets utviklin .

  Barnehagen skal fortsatt være   Arbeidsgruppa har et inntrykk av at leken er
en arena for lek og læring blitt tonet ned i forhold til læring i forslaget til

revidert rammeplan. Lek er av stor betydning
for barns utvikling og det bør være tid og rom
for lek. Personalet bør være bevist på
aktiviteter og tilrettelagte oppgaver som tar tid
fra den frie leken.

  Arbeidsgruppa vil gjerne trekke frem den
store betydningen læring igjennom
hverdagsaktiviteter er, eks gjennom
påkledning, lek etc. I hverdagsaktiviteter som
dette skjer mye positiv læring.

  Antall mål for barna er   I forslag til revidert rammeplan står det
redusert spesifikt at mål som blir satt i forhold til

enkeltbarnet skal gjøres i samarbeid med
barnets foreldre. Arbeidsgruppa mener det er
bra at dette er presisert.

  Arbeidsgruppa mener også at det er viktig at
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personalet har mer fokus på prosessmål enn
kunnskaps- og ferdighetsmål. Noe som
forslaget også legger opp til.

  Forslaget til revidert rammeplan har til dels
mange og ambisiøse mål. Visjonene og de
store tankene bør være sentral i en slik plan.
Barnehagene trenger noe å strekke seg mot.

  Tydeligere om personalets   Gruppen mener det er positivt at planen er klar
ansvar og presis på personalets ansvar. Staten og

barnehagenes eiere bør være oppmerksom på
at den totale bemanningsnormen har en
innvirknin å det tilbudet som is.

  Visualiseringsmodellen er tatt   Arbeidsgruppen mener det kunne ha gitt en
ut god oversikt at tankene bak rammeplanen

hadde blitt visualisert i en enkel modell.
  Fagområdene blir videreført,   Arbeidsgruppen er positive til at fagområdene

men 6 områder isteden for 5 er tenkt videreført, dette sikrer alle barn
kjennskap til sentrale og aktuelle områder.
Målene for barnas utvikling og læring er
konkrete og til dels omfattende. I en
barnehagehverdag betyr dette at man må
foreta prioriteringer. Personalet bør være
bevist sine prioriteringer og hva de vil
vektlegge. Arbeidsgruppen tror kanskje at
barnehagene i fremtiden bør vektlegge mer å
i varte sin særegenhet og egenverdi ved å
vektlegge lek og omsorg. Noe av det viktigste
personalet i barnehagene gjør er å se og
bekrefte barnet i dagliglivet. Mye god læring
ligger i god omsorg.

  Arbeidsgruppen kom tilbake til temaheftene
som har vært nevnt tidligere og mente at disse
heftene også hadde hatt sin misjon for å danne
å danne et diskusjonsgrunnlag i

ersonal a.

  Kompetanseheving   Forslag til revidert rammeplan legger mye
ansvar på personalet i barnehagene. Viktig at
det overføres midler, slik at de kan brukes til
kompetanseheving .

  Arbeidsgruppa bemerker at kapitlet om
organisasjonsutvikling ikke er videreført i det
nye forslaget. Det hadde vært ønskelig at det
hadde vært et eget kapittel om
barneha eutviklin .

Kristiansund 20. oktober 2005

For arbeidsgruppa
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Elisabeth Kristiansen


