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Vi har følgende innspill ;
•  Savner en illustrerende modell som kan vise barnehagens totale innhold.  Det blir veldig mye ord.

•  Kap.2.3. Positivt å synliggjøre/løfte fram barns rett til medvirkning.
•  Kap.2.6. Når det gjelder fysisk miljø,  mener vi at barnehagen må ha tilfredsstillende uteområde.

Nærliggende grøntarealer og naturområder skal selvsagt brukes,
men da som et supplement.

• Kap. 3.1. Viktig presisering som er gjort i forhold til at opplæring i i tro er hjemmets ansvar, mens
barnehagen skal lære barna om tro.

• Kap.4.  Virker som det er motsetninger mellom at barnehagen skal være en del av opplærings-
/utdanningssystemet

eller om det skal være en omsorgs/serviceinstitusjon for småbarnsforeldre.
Innholdet i barnehagen er preget av begge deler.Vi mener barnehagen har en naturlig plass i
utdanningssystemet,  noe som bør tydeliggjøres mer i rammeplanen.
Vektlegging av barnehagen som serviceinstitusjon bør tones ned.

•  Kap.5.2. Savner noe om fysisk miljø her, i og med at det er en viktig del av læringsmiljøet.

•  Kap.6.  Planen har alt for mange opplæringsmål innen de ulike fagområdene.

• Kap.7.2. Å ha et etisk perspektiv gjelder alt arbeid i barnehagen,  ikke bare i arbeidet med
dokumentasjon.

Vi foreslår derfor å kutte ut setningen på side 25  ; "  Både barn og foreldre ..... -osv."

• Kap.8.2. Vi mener at det først og fremst er skolen som må ha det største ansvar/initiativ for å legge til
rette for barns overgang fra barnehage til skole.

Selvsagt da i samarbeid med barnehagen.

03.11.2005


