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Høring - forslag til revidert rammeplan for barnehagen

Vi viser til høringsbrev av 7.9.05.

KS opplever forslaget til ny rammeplan som i alt vesentlig positiv: Den synes å være en
bekreftelse av god barnehagepedagogisk tradisjon og praksis, og fremstår som
ukontroversiell, demokratisk og allmenngyldig.

Barnehagene er en viktig del av det kommunale velferdstilbudet. Vi er derfor fornøyd med at
planen i stor grad baseres på åpenhet for lokale valg og prioriteringer. Kommunen er både
barnehageeier og tilsynsmyndighet. Med utgangspunkt i disse to rollene mener vi den nye
planen vil kunne fungere hensiktsmessig: Ikke minst fordi den er kortet betraktelig ned i
forhold til den forrige - fra 130 til vel 20 sider - og fordi den har klare målformuleringer. Den
betydelige sidetallsreduksjonen vil gjøre det langt enklere å bruke planen som redskap for å
sikre kvalitet i barnehagen.

Vi ser også at den enkelte barnehages årsplan og dokumentasjonsmateriell blir svært viktig for
at eier skal kunne vurdere rammebetingelser og kompetansetiltak og for at kommunen skal
kunne føre tilsyn.

Vi er også tilfreds med at utkastet legger vekt på at det ikke skal detalj styres, men åpnes for
lokal forankring - både på barnehagenivå og lokalt nivå/kommunenivå.

KS har disse merknadene til enkelte kapitler/punkter i planen:

F sisk mil 'ø unkt  2.6 : Vi  ser det i utgangspunktet som positivt at universell utforming
innføres som prinsipp.  Samtidig vil vi peke på at en slik bestemmelse ikke må stenge for
nødvendig lokal fleksibilitet i utbyggingssammenheng. Særlig viktig blir dette i forbindelse
med den betydelige utbyggingen vi står overfor med sikte på å oppnå full barnehagedekning.

Planle in ka ittel 7 : Vi finner det svært positivt når det understrekes at barnehagens
planer bør  ses i  sammenheng med kommunal planlegging av barnehagesektoren og av
barns oppvekstmiljø. Det er også viktig når det slås fast at et av siktemålene for
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barnehagens dokumentasjon, er at den skal gi kommunen som barnehagemyndighet
informasjon om barnas opplevelser, læring og aktiviteter i barnehagen.

Samarbeid ka ittel 8 : Vi er svært tilfreds med at det i teksten tydelig slås fast at ansvaret
for samarbeidsformene blir tillagt kommunen. Bl.a. kan dette være med på å sikre alle barn
i kommunen en god overgang fra barnehagen til grunnskolen.
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