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Høringsuttalelse  -  forslag til revidert rammeplan for barnehagen

Vi viser til departementets brev av 7. september vedlagt høringsnotat om revidert
rammeplan for barnehagen.

Rammeplanen, som forskrift til barnehageloven, skal gi retningslinjer for barnehagens
innhold og oppgaver. Planen skal gi personalet, eier og tilsynsmyndighet en forpliktende
ramme for arbeidet. Rammeplanen skal også være et utgangspunkt for foreldrenes
mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen.

Fylkesmannen velger å gi noen generelle kommentere til forskriften og berører kort
de viktige oppgaver og det ansvaret som er lagt til tilsynsmyndighetene.

Generelle kommentarer
I utformingen av regelverk for barnehagesektoren er det viktig at barnehageloven med
forskrifter gir overordnede rammer og føringer for virksomheten. Fordi rammeplanen
er en av flere forskrifter til loven, bør forskriften utforming fremstå i en kortfattet, klar
og presis form, slik at det ikke oppstår tvil om rammeplanens formelle status. Ramme-
planen konkretiserer, presiserer og utdyper lovens formåls- og innholdspargrafer. Den
uttrykker barnehagens verdigrunnlag, samfunnsmandat, forholdet mellom lek, omsorg
og læring og fagområdene.

Det nye rammeplandokumentet vil bidra til at det presiseres en standard for kvalitet for
det pedagogiske arbeidet i barnehagen ved at den setter et tydeligere krav til de ansatte.
Det er derfor viktig at forskriften omfatter alle godkjente barnehager og at det ikke gis
adgang til å gi dispensasjon fra rammeplanen. Videre plasserer forskriften verdiformidling
og barns medvirkning i de norske barnehagene i samsvar med internasjonale konvensjoner.

Forskriften vil være et verktøy for kommunikasjon om alle sider ved barnehagens virke.
Den vil gi alle interessenter muligheter for innsyn og innsikt i barnehagens pedagogiske
liv, de ansattes kompetanse og barnehagens fysiske rammevilkår. Videre vil den bidra til
å synliggjøre barnehagens visjoner og utviklingsstrategier i forhold til drift, administrasjon
og forvaltning overfor eiere og overordnete myndigheter.
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Den reviderte rammeplanen er blitt kortere og tydeligere på flere områder. Den er mer
strukturert og lesbar og fremstår som en oversiktelig og konkret plan som vil avklare
forventninger til ulike interessenter. Dette vil gjøre arbeidet både i barnehagen og med
barnehagene enklere for både barnehagens ledelse, eiere og kommuneadministrasjonen
og bevilgende myndigheter.

Hele barnehageområdet står overfor store utfordringer - med utbyggingsmålet om en plass
til alle som ønsker dette og de ekstra utfordringer kommunenes administrasjon vil møte når
rammefinansieringen av barnehagene trer i kraft. Om kort tid vil ca 1. mill. innbyggere
være i daglig eller ukentlig kontakt med virksomhet når en teller med antall barn, søsken,
foreldre, ansatte og kommuneadministrasjon. Når rammeplanen sammen med ny
barnehagelov og øvrige forskrifter skal implementeres i kommuner og barnehager, vil dette
kreve kompetansetiltak og økte personalressurser i sektoren.

I tillegg til denne forskriften er det nødvendig å utvikle relevant fagstoff som kan gi
utfyllende kunnskaper om barnehagen som pedagogisk virksomhet og organisasjon.
Fylkesmannen støtter derfor departementets forlag om at det bør utarbeides temahefter
som utfyllende litteratur i tillegg til et formelle regelverket på fagområdet.

Tilsynsmyndigheten
Barnehageloven gir tilsynsmyndigheten gitt en særlige oppgave med å sikre at
barnehagene drives forsvarlig. Rammeplanens kapittel om planlegging, dokumentasjon
og vurdering er derfor en svært viktig del av planen. Gjennom barnehagens eget planverk
med årsplaner og periodeplaner har barnehagen selv mulighet til å synliggjøre sin
pedagogiske plattform og sammen med barna og foreldrene prioritere barnehagens
satsningsområder og forankre dette i forhold til lovens innholdsparagraf og rammeplans
fagområder. Samlet sett virker den reviderte rammeplanforskriften klargjørende for
myndighetene, brukere og eiere - særlig i forhold til veilednings- og tilsynsoppdrag i
barnehagesektoren.

Med hilsen

4 ni Grude  Amb b' S eim
utdanningsdirektør rådgiver
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