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HØring -  forslag  til revidert  rammeplan for barnehagen

Vi viser til høringsbrev datert 07.09.2005.

NHO vil i utgangspunktet vise til Barnehagelovens § 2, der det heter "Barnehagen skal
gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder". Dette er også lagt til
grunn for rammeplanen. Kap 6, Barnehagens fagområder, der dette er konkretisert til å
gjelde følgende:

- Språk, tekst og kommunikasjon
- Kropp, bevegelse og helse
- Estetiske fagområder
- Natur, miljø og teknikk
- Etikk, religion og filosofi
- Nærmiljø og samfunn

I den videre presiseringen fremgår det at dette til sammen omfatter bl.a. språk, tekst,
tall, mål og vekt, medier, miljø, natur, økologi, miljøvern, kultur, kunst, religion, etikk,
filosofi, toleranse og likestilling.

Selv om det presiseres i planen at dette ikke kan betraktes som læringsmål, er det
uansett en meget ambisiøs og omfattende opplisting av temaer som det anses som
viktig at barnehagebarn bør komme i kontakt med. En seksåring som forlater en
barnehage som har fulgt disse planene, vil ha et meget solid kunnskapsgrunnlag å
bygge videre på i skolen.

Derfor er det oppsiktsvekkende at det ikke er funnet plass til verken arbeidsliv,
næringsliv eller kunnskap om bedrifter innenfor denne vide rammen. Ikke engang under
punktet om nærmiljø og samfunn er arbeidslivet nevnt med et ord.

I planen er det også listet opp sentrale samarbeidspartnere for barnehagene:

- Grunnskolen
- Barneverntjenesten
- Helsestasjonen
- Den pedagogisk-psykologiske tjenesten
- Utdanningsinstitusjoner
- Sametinget
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- Andre samarbeidsparter

Under dette siste punktet (andre samarbeidsparter) er nevnt det lokale kulturlivet,
frivillige organisasjoner og menigheter. Heller ikke her er arbeidsliv eller bedrifter nevnt.

NHO oppfatter det som en selvfølge at arbeids- og næringsliv inngår i "sentrale og
aktuelle områder" som barnehagebarna skal gis grunnleggende kunnskap om, ifølge
Barnehageloven. Vi regner derfor med at det er en forglemmelse at dette ikke er nevnt i
rammeplanen.

Vi foreslår at arbeidsliv tas inn som et eget punkt under Kap. 6, Barnehagens
fagområder. Videre at bedrifter og arbeidsplasser tas med under "Andre
samarbeidsparter" i Kap. 8.

Vennlig hilsen
Næringslivets Hovedorganisasjon

Siri Røine
Avdelingsdirektør
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