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Høring  revidert  rammeplan.
Forslaget til den nye rammeplanen er betydeligere kortere enn dagens rammeplan. Det er
positivt fordi det skal være et arbeidsredskap som alle ansatte i barnehagen skal være godt
kjent med og arbeide ut i fra, men om kort er bare godt kan nok diskuteres. Kapittelet om lek
er meget kort, det er kun nevnt i en oppramsing at leken har betydning for sosial utvikling.
Det burde kommet tydeligere frem hvor viktig leken er for tilegnelse av sosial kompetanse.

Positivt at de er satt fokus på samarbeid mellom barnehage og skole, men kunne vært mer
konkret på innholdet i samarbeidet.
Hva så med de minste barna i barnehagen - arbeidet med de små barna skulle vært mer
tydelig, kan ikke se at det er nevnt spesielt.

I forhold til krav om utdanning er det nevnt lite. Hva er så førskolelærerens rolle i
barnehagen? Ordet "førskolelærer" er ikke nevnt i planen, er det ikke viktig med utdanning i
barnehagen lengre? Hva med "profesjon", en rammeplan bør være en viktig arena for å
tydeliggjøre førskolelærerens rolle.
I punkt 8.6 Utdanningsinstitusjoner står det at "barnehage eiere  plikter  til å stille barnehagen
til disposisjon for studenter som tar førskolelærerutdanning, mens det står at barnehagen  bør
samarbeide med videregående skoler som utdanner fagarbeidere i barne- og ungdomsarbeid."
Hvorfor  plikter  ikke barnehage eier seg overfor fagarbeiderne også?

For å arbeide i retning av målene for de ulike fagområdene er det mange og tydelige krav til
personalet i barnehagene, beskrevet som at ..."personalet må..."
Både vedtatt barnehagelov og forslag til revidert rammeplan gir sterke føringer for
barnehagens innhold og stiller tydeligere krav til barnehagens personale.

Punkt 7.3. Vurdering av barnehagens arbeid.
Det står at barnas "erfaring og synspunkter bør inngå i vurderingsgrunnlaget. Barnehagen skal
normalt ikke vurdere måloppnåelse hos enkeltbarn i forhold til gitte kriterier, jf. Avsnitt over
om dokumentasjon av enkeltbarns utvikling" Hva da med arbeidet med TRAS (Tidlig
registrering av språkutvikling)? Der er det måloppnåelse/ mestring av enkeltbarnets utvikling
som blir vektlagt.
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I punkt 2.6 står det at "barnehagens fysiske miljø skal utformes slik at alle barn får gode
muligheter for å delta aktivt i lek og andre aktiviteter. Det må tas hensyn til at barn i ulik alder
har ulike behov, interesser og forutsetninger." Bra at dette har kommet med i planen.

Tanja Alise  Holsæther Bersås
For personalet i Barnehagene i Nesset
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