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Høringsuttalelse  -  Forslag til ny rammeplan for barnehagen.

Viser til høringsbrev datert den 07.sept.då med forslag til ny rammeplan for barnehagen. Forslag til
rammeplan har vært oppe til drøfting i politisk fagkomite for livsløp, og i kommunens
barnehagefaglige lederforum.

Helhetlig sett er det vår oppfatning at denne rammeplanen er en god plan som egner seg godt som et
arbeidsdokument for barnehagene. Forenklingen av planen i forhold til dagens plan gjør at planen er
mer tilgjengelig for alle barnehagens parter; ansatte, foreldre og eiere. Den gir retningslinjer uten å
stupe ned i detaljer. Det er viktig og bra at en går fra frileik til målretta leik for læring, og at en på
denne måten går fra ureflektert læring til reflektert læring, og gjør barna bevisste på egen utvikling
så tidlig som mulig.

I ny lov om barnehage, og i dette forslaget til rammeplan, forsterkes fokuset på barnehagens
pedagogiske innhold ved at det slås fast at barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. I
tidligere lov og rammeplan het det at barnehagen skal være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet.
Forslaget til rammeplan gjenspeiler denne endringen på individnivå; for det enkelte barn, på en god
måte. Det vil allikevel være riktig om denne endringen også kommer til uttrykk i et
samfunnsutviklerperspektiv. Barnehagen har også en rolle som samfunnsutvikler i forhold til
fremtidens kompetansebehov, som for eksempel i forhold til dagens fokus på realfagskompetanse.
Det er allikevel viktig at krava til læring i barnehagen ikke blir for ambisiøse.
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