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HØRINGSNOTAT AV 7. SEPTEMBER 2005 OM REVIDERT RAMMEPLAN FOR
BARNEHAGEN - HØRINGSUTTALELSE FRA NORSK FORBUND FOR
UTVIKLINGSHEMMEDE (NFU)

Innledning

Innledningsvis vil Norsk Forbund for Utviklingshemmede (heretter NFU) bemerke at
forslaget til ny rammeplan, etter vår vurdering, er positivt. Den nye rammeplanen fremstår for
oss som klar og oversiktlig, samtidig som den gir uttrykk for gode holdninger og sunne
verdisyn både ovenfor det enkelte barn og samfunnet generelt. Vi vil i denne sammenheng
spesielt fremheve planens punkt 4.1 "Inkluderende fellesskap med plass til det enkelte barn".
Dette bør gjøre planen til et godt arbeidsredskap for alle som er involvert i den enkelte
barnehages virksomhet.

NFU har noen  kommentarer  knyttet til  enkelte avsnitt i forslaget  til ny  rammeplan:

Innledning samt punkt 1.1 Barnehagens overordnede oppgaver

Det presiseres i innledningen at barnehagen har plikt til å støtte og ta hensyn til det enkelte
barn og dets individuelle forutsetninger. Dette understrekes ytterligere under avsnittet om
barnehagens overordnede oppgaver (høringens punkt 1.1). Dette grunnleggende syn er ellers
også gjennomgående i hele rammeplanen.

NFU er svært fornøyd med at disse holdningene og dette verdisyn kommer klart frem. Vi
forutsetter selvfølgelig at alt som står i rammeplanen også gjelder for barn med nedsatt
funksjonsevne, noe som også understrekes i lovteksten til ny barnehagelov. Vi observerer
likevel at de ulike utfordringer og oppgaver personalet vil møte, og som setter store krav til
deres holdninger, kompetanse og verdisyn, understrekes ytterligere ved eksemplifisering. Vi

Samfunn for alle



nevner her spesielt rammeplanens kapittel 1 punkt 1.1 hvor det bl.a. står:  "Det norske
samfunnet består av majoritetsbefolkningen, det samiske urfolket, de nasjonale minoritetene
og minoritetene med innvandrerbakgrunn. Sosiale, etniske, kulturelle, religiøse, språklige og
økonomiske forskjeller i befolkningen medfører at barn kommer til barnehagen med ulike
erfaringer. Geografisk mobilitet og en økende internasjonalisering har medført at det norske
samfunnet er langt mer sammensatt enn tidligere.  " Som nevnt ser vi at dette er eksempler
som gis for å understreke at rammeplanens innhold gjelder for alle barn med plass i
barnehage. NFU kunne likevel, i en så viktig sammenheng som det nevnte avsnitt, ønske at
også barn med nedsatt funksjonsevne ble nevnt særskilt, for eksempel:  "Sosiale, etniske,
kulturelle, religiøse, språklige, funksjonsmessige og økonomiske forskjeller. "

2.6 Fysisk  miljø som fremmer alle barns utvikling

Vi viser her til vår høringsuttalelse av 10.01.05 om ny barnehagelov hvor NFU på det
sterkeste oppfordrer departementet til å nedfelle et krav om universell utforming i den nye
barnehageloven eller i tilhørende forskrift. Dette vil være en naturlig oppfølging av NOU
2001:22 og St.meld. nr. 40 (2001-2003). Dessuten er det et uomtvistelig faktum at et senere
krav om universell utforming fører til store merkostnader ved pålegg om ombygging etc. i
ettertid.

Vi følger opp vår tidligere uttalelse også her og mener det i punkt 2.6 annet avsnitt bør stå
skal i  stedet for bør i setningen  "Planlegging og bygging av nye barnehager  skal  (bør) være
basert på prinsipper om universell utforming, og dette kan få konsekvenser for størrelsen og
utformingen av barnehagens uteområde. "

5.3 Læring  gjennom  hverdagsaktiviteter og sosialt  samspill

Under punkt 5.3, sjette avsnitt finner vi følgende konstatering:  " Tidlige erfaringer med
jevnaldrende har stor betydning for barns samspillferdigheter og gjør barnehagen til en
enestående arena for sosial utvikling og læring. Alle barn i barnehagen, uansett alder, kjønn
og funksjonsnivå, måfå likeverdige muligheter til å delta i meningsfylte aktiviteter i et
fellesskap med jevnaldrende. "

Dette er et svært viktig avsnitt,  og innholdet er av helt avgjørende betydning for en vellykket
inkludering av barn med ulike funksjonsnedsettelser . Vi vil  også her, som under forrige punkt,
vise  til NFUs  nevnte høringsuttalelse om ny barnehagelov hvor vi uttrykte vår skuffelse over
at departementet,  i forbindelse med retten til prioritet ved opptak,  ikke foreslår endring av
dagens praksis. Departementet gir fortsatt kommunen anledning til å kunne ta økonomiske og
praktiske hensyn når det gjelder hvilken barnehage barnet skal få plass i. Følgende ble uttalt
fra departementet i høringsnotatet:  " Barn med store eller sammensatte funksjonsnedsettelsen
kan ha behov  for et mer tverrfaglig  og behandlingsnettet tilbud enn det en vanlig barnehage
gir. Slike tilbud gis vanligvis i spesialbarnehage eller i egne avdelinger knyttet til ordinære
barnehager. "



NFU stiller et stort spørsmålstegn ved hvordan det siterte avsnittet fra punkt 5.3 harmonerer
med retten til å opprettholde segregerte tiltak. NFU ber derfor departementet nok en gang om
å vurdere denne retten. En slik praksis er ikke i harmoni med intensjonen om reell inkludering
som ellers preger dagens samfunn jfr. blant annet Regjeringens handlingsplan for personer
med funksjonsnedsettelse og de overordnede prinsipper som ligger til grunn for regelverket
rundt opplæring. Med utgangspunkt i det som fremgår av 5.3, sjette avsnitt vil NFU
ytterligere understreke dette ved å nevne at det er svært viktig at inkluderingsprosessen starter
tidlig og erfaring viser at barnehagen er et av de områder hvor denne prosessen er minst
problematisk. Barn med utviklingshemming og andre med særlige behov blir da en naturlig
del av det ordinære fellesskapet og dette letter overgangen til skole betraktelig. Det er derfor
av stor betydning at barn med utviklingshemming får gå i barnehage med andre barn de
senere skal gå på skole sammen med. I tillegg er det et faktum at barnehagealderen gir
erfaringer med betydning for hele barndommen, ungdomstiden og voksenlivet. Ved etablering
og bruk av spesial barnehager/avdelinger mister man mye av denne viktige og verdifulle
lærings- og inkluderingsprosessen.

Kapittel  8 Samarbeid

I henhold til samarbeid med andre tjenester og institusjoner i kommunen vil NFU oppfordre
departementet til å innarbeide et avsnitt om sosialtjenesten i tillegg til de som allerede er
nevnt. Det vil være mange familier med barn med funksjonsnedsettelser, og selvsagt også
andre, som har vedtak etter sosialtjenesteloven, for eksempel på avlastning. I mange tilfeller
vil da et godt samarbeid legge til rette for gode overganger mellom barnehagen, familien og
avlastningstilbudet.

8.2 Grunnskolen

NFU støtter fult ut alt det som fremgår under dette punktet, og vi vil benytte anledningen til
ytterligere å presisere hvor viktig det er å starte prosessen med overgangen mellom barnehage
og skole på et tidlig tidspunkt. Dette sparer foreldre for mange ekstra bekymringer og gir et
godt utgangspunkt for å etablere et kvalitativt godt og inkluderende skoletilbud. Det er vår
erfaring at inkluderingsprosessen fungerer svært bra i barnehagen og at skolen har mye å
hente ved å lytte til de erfaringer barnehagesektoren innehar på dette området. Det er NFU sitt
ønske at noe tilsvarende det som står i 8.2 også var hjemlet i opplæringsloven eller i forskrift
til denne.
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