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Eidsberg kommune
Hovedutvalg for kultur og undervisning

2©osp3 .SÆRUTSKRIFT

Saknr.  Politisk behandling Møtedato

0060/05 Hovedutvalg for kultur og undervisning 02.11.05

Arkivkode:A10 &30 Arkivsaknr.:05101058 L.nr.: 010320/05 Saksb.: ABL

SAK 0060/05
HØRING  - FORSLAG TIL REVIDERT  RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Eidsberg kommunes høringsuttalelse til revidert rammeplan for barnehagen
oversendes  Barne- og familiedepartementet.

Hovedutvalg for kultur og undervisnings behandling:
Ingen forslag.

Hovedutvalg for kultur og undervisnings enstemmige vedtak i møte 02.11.05,
sak 0060105:
Administrasjonssjefens forslag vedtas.

Rett utskrift bekreftes.

Sendes til:

1. Barne- og familiedepartementet

POLITISK SEKRETARIAT, 03.11.05

SAKSOPPLYSNINGER:

Utrykte vedlegg: Høringsnotat

Ny barnehagelov ble vedtatt 17.06.05 og trer i kraft fra 01.01.06.

Rammeplan for barnehagen er en forskrift til loven og gir retningslinjer for
barnehagens innhold og oppgaver. Eksisterende rammeplan er vedtatt med hjemmel



Side 2 av 4

i § 2 i lov om barnehager.  Fra Barne-  og familiedepartementet foreligger nå forslag til
revidert rammeplan.

Rammeplan for barnehagen ble første gang vedtatt i 1995,  og departementet mener
det er tid for oppdatering,  både faglig,  på grunn av endringer i samfunnet samtidig
som det er foretatt endringer i lov. Mange har også ment at rammeplanen var for
omfattende, og det var ønskelig med en forenkling.

Flere elementer fra rammeplanen er i tillegg tatt inn  i ny lov,  det gjelder:

Bestemmelser om innholdet i barnehagen,  som er nedfelt i § 2 i ny lov.
Barns rett til medvirkning,  som er  nedfelt i § 3 i ny lov.
Barnehageeiers ansvar,  som er presisert i § 7 i ny lov.
Kommunens ansvar,  som er presisert i § 8 i ny lov.

En arbeidsgruppe nedsatt av Barne- og familiedepartementet er bedt om å komme
med innspill og forslaget fra departementet til revidert utgave bygger på dette.

Med utgangspunkt i loven utdyper rammeplanen barnehagens oppgaver. Stortinget
har i rammeplanen fastsatt overordnede bestemmelser om barnehagens innhold,
samtidig som eiere og barnehager har frihet til å velge innhold innenfor de grenser
som gis i planen.

Rammeplanen skal gi ansatte og foreldre i barnehage,  tilsynsmyndigheter samt eiere
og politikere en ramme med hensyn til innholdet i barnehagen.

Rammeplanen skal tilpasses ulike driftsformer,  noe den enkelte eier er ansvarlig for
å legge til rette for. Det påpekes i rammeplanen at departementet ønsker et
samarbeid mellom kommunen og de private eierne ,  slik at det kan utvikles felles
retningslinjer for alle barnehagene i en kommune.

De vesentligste endringene i forslag til revidert rammeplan - sammenlignet med
dagens rammeplan er:

verdigrunnlaget videreføres
barnehagen skal fortsatt være en arena for lek og læring
tydeliggjøring av barnehagens innhold og oppgaver
tydeliggjøring av personalets ansvar
antall mål for barna er redusert
visualiseringsmodellen i kapittel 3 og kapittel 9 i om utvikling av
barnehagen foreslås ikke videreført

For å gi en oversikt over oppbygningen av forslag til revidert rammeplan,  refereres
en kortfattet oversikt over planens kapitler slik:

Kapittel 1:  Barnehagens oppgaver i samfunnet
omtaler barnehagens plass i samfunnet
og barnehagens innhold og oppgaver
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Kapittel 2: Grunnleggende begreper og prinsipper
- gjør rede for sentrale begreper i rammeplanen

gjør rede for prinsipper som skal legges til grunn for den pedagogiske
virksomheten

Kapittel 3: Barnehagens verdigrunnlag
utdyper barnehagens oppgaver i lys av barnehagelovens bestemmelser
om formål, verdigrunnlag og innhold

Kapittel 4: Omsorg og oppdragelse
barnehagens ansvar for å gi barn individuell og gruppevis omsorg og
oppdragelse i nært samarbeid og forståelse med barnas hjem

Kapittel 5: Lek og læring
- utdyper barnehagens ansvar for barns leke- og læringsmiljø

Kapittel 6: Rammeplanen angir 6 fagområder som barnehagen skal
arbeide med:

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

For hvert av fagområdene er det angitt prosessmål for barna og krav til personalet
knyttet til disse  målene.

Kapittel 7: Planlegging, dokumentasjon og vurdering
utdyper krav til barnehagens årsplan, dokumentasjon og vurdering som
grunnlag for kvalitetssikring og utvikling av virksomheten.

Kapittel 8: Samarbeid
presiserer barnehagens ansvar for å samarbeide med skolen, barnevernet
og andre tjenester og institusjoner

ADMINISTRASJONSSJEFENS MERKNADER:

Eidsberg kommune ønsker å kommentere følgende til forslag til revidert rammeplan
for barnehager:

At rammeplanen er redusert med vel 100 sider, gjør den til ett mer
brukervennlig dokument både for eiere, ansatte og  brukere.
Barnehagens rolle som pedagogisk virksomhet er tydeliggjort ved at
elementer fra rammeplanen er tatt inn i ny barnehagelov. Lovhjemlingen
styrker barnehagens rolle i samfunnet
Vektleggingen og endret formulering av barns rett til medvirkning støttes.
Ryddearbeidet som er gjort ved å fjerne den beskrivende og drøftende
delen, gjør at rammeplanen fremstår i langt større grad som en oversiktlig
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plan og gjør den til et mer oversiktlig styringsdokument. Utfyllende
kommentarer og drøftingsstoff kan utvikles i støttelitteratur.
Tydeliggjøring av personalets ansvar gjennom fastsatte prosessmål,
ønskes velkommen. Klare krav til personalet er en forutsetning for å kunne
oppfylle kravene i lovens innholdsbestemmelse.

KONKLUSJON:

Høringsuttalelsen oversendes Barne- og familiedepartementet.


