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pedagogstudentene

Høringssvar: Revisjon av rammeplan for barnehage.

Hovedkonklusjon
Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) ber departementet om å utsette
iverksettingen av rammeplan for barnehage. Slik vi ser det er det behov for at
departementet tar en ny gjennomgang av rammeplan for barnehage. Begrunnelser
følger under.

Den nye rammeplanen framstår ikke som et godt nok arbeidsredskap for
førskolelærerne, og er dermed ikke i tråd med den nye barnehageloven som skal gi
barnehagen et tydeligere pedagogisk mandat. Slik den foreligger nå er det uklart
hvem planen egentlig er til for.

PS stiller seg positivt til at det er tydelig hvilket ansvar de ansatte skal ha i en
barnehage, men savner et skille mellom pedagogisk leder, styre og Øvrige ansatte i
barnehagen. Samtidig ønsker vi at planen skal være en mer tydelig plan til
pedagogisk leder. Det er pedagogen som skal innsette det pedagogiske mandatet, og
er ansvarlig for både den faglige og sosiale utviklingen i barnehagen.

Dermed blir det også viktig at man ikke skiller mellom læring og dagligdags lek. I
barnehagen skal dette fungere som en helhet, og da må planen være mer klar på
hvordan man kan bringe det faglige inn i leken. Leken er et viktig instrument i
barnehagen og skal være godt verdsatt som metode. PS stiller seg også positiv til at
alle fagområdene skal være med, og at lokal frihet ikke blir lokalt fritak.

PS Ønsker at det blir lagt til rette for Økt pedagogtetthet i barnehagen. Tallet på
antall barn per pedagogisk leder bør senkes.

Den nye regjeringen har gitt signaler om at de skal se på den kristne
formålsparagrafen, og dette bør bli gjort før rammeplanen iverksettes. Samtidig skal
barnehagen inn under samme departement som resten av utdanningssystemet og da
må forskriftene og rammeplanen ses i forhold til opplæringsloven. Den nye
lærerplanen for skolen skal iverksettes høsten 2006, og en utsettelse av
iverksettingen av rammeplanen vil gi det nye kunnskapsdepartementet en mulighet
til å se om det kan gjøres noen grep med de to planene for å bedre sammenhengen
mellom skole og barnehage. Departementet bør ta seg tid til å gå igjennom og



utarbeide rammeplanen slik at den står i forhold til nye  regjeringens syn på hvilket
verdigrunnlag som skal ligge til grunn for  skole og barnehage i Norge.

Det er enkelte områder som mangler eller er dårlig dekket i planen. De små barna
bør komme mer tydelig frem, det bør settes fokus på barn med minoritetsbakgrunn,
barn med spesielle behov og IKT i barnehagen. Samtidig er samisk språk og kultur
nesten usynlig som innholdselement i barnehagen, og dermed mister samiske
barnehager sitt viktigste arbeidsredskap. Dette er områder som er viktige for å skape
en rammeplan som kan stå i samsvar med dagens samfunn, og departementet bør ta
seg tid til å få implementert dette godt nok i planen før den iverksettes.

Iverksettingen av den nye rammeplanen bør bli utsatt også med tanke på behovet
for en god implementering av den nye planen. Den eksisterende rammeplanen kan
fungere en stund til, for da har man bedre tid til å planlegge, iverksette og starte
implementeringen av den nye planen. Dette arbeidet må gjøres før den nye planen
gjelder.

Det viktigste målet for revideringen av rammeplanen må være at planen blir et
inspirerende og retningsgivende dokument i det pedagogiske arbeidet i barnehagen.
Slik PS ser det er dette målet enda ikke nådd, og da bør man ta seg tid til å sikre at
planen blir et verktøy som også kan brukes.
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