
 

 

FUBs innspill til første utkast av Rammeplan 

FUB har valgt å gi tilbakemelding på det innholdsmessige i utkastet til ny 
Rammeplan, og forutsetter at eventuell språkvask ivaretas av andre. 
Generelt sett syntes FUB innholdet i utkast til ny Rammeplan er meget 
bra. FUB syntes det er fint å lese så mange gode formuleringer om bl.a. 
mangfold, bærekraftighet, tilhørighet og medskapning. FUB syntes videre 
at beskrivelsene om hvordan de voksne respekterer barna på en 
likeverdig og vennlig måte er konkrete og tydelige. 
 
 
BARENHAGENS VERDIGRUNNLAG OG OPPGAVER. 
 
1.1. Barnehagens verdigrunnlag  

FUB syntes innholdet i teksten er godt definert og skrevet, og syntes 
underoverskriftene i kapittelet er essensielle og betydningsfulle, og at det 
er viktig å fremheve akkurat disse verdibegrepene som her er benyttet. 
FUB savner derimot foreldrenes betydning i arbeidet med barnehagens 
verdigrunnlag, og mener at barnehagens formålsparagraf bør løftes opp 
og fram i denne sammenheng. Både fordi samarbeid med barnas hjem 
skaper grunnleggende gode verdier for alle parter i barnehagen, men også 
fordi lovverket fremhever dette som spesielt viktig.   
 
1.2. Barnehagens oppgaver – Barns grunnleggende erfaringer 

Trivsel: 
Under kapittelet om trivsel savner FUB en beskrivelse av hvor 
betydningsfullt det er for barna, at også foreldrene opplever trygghet i 
forhold til de ansatte og trivsel i barnehagen. Desto bedre forhold, dvs. 
gjensidig varme og kommunikasjon det er mellom foreldre og personale, jo 
bedre trivsel og fungering for barna i barnehagen. (Jf. Clarke-Steward og 
Allhusen, 2005) Forskning viser at når foreldrene er trygge og trives, 
overføres dette på barnas opplevelse av barnehagen og deres tilværelse 
der. 

Utdanningsdirkektoratet 



 

 
 
Tilhørighet: 
Kapittelets siste setning: Hyppig og god kontakt mellom personalet, 
foreldre og enkeltbarn er en forutsetning. 
(FUB tenker at kvaliteten på kontakten mellom foreldrene og personalet er 
vel så viktig som hyppigheten.) 
Utforsking: 
Kapittelets siste setning: Barnehagen må derfor bruke både tradisjonelle 
og nye former for materiell og verktøy, og et personale som undrer seg og 
utforsker sammen med barna. 
(FUB ser at betydningen av personalets aktive engasjement med barna 
blir beskrevet og framhevet senere i dokumentet, men syntes det er 
naturlig at det også understrekes i dette avsnittet.) 
 
1.3. Barnehagens oppgaver: Prinsipper for måter å arbeide 

Under dette punktet stusser FUB litt over formuleringer som brukes om 
personalet, for eksempel: 

- personelt må vite 
- arbeidet skal kjennetegnes ved at personalet forstår… 
- humor kan gjøre overganger smidige og hjelpe personalet… 

FUB syntes disse formuleringene formidler en manglende innsikt i 
personalets (barnehagelærerens) kunnskaper og yrkesrolle. For FUB 
virker dette instruerende og degraderende i forhold til barnehagelærerens 
kunnskaper og kunnskapsformidling.  
Forslag til formulering, kan for eksempel være: 
S 5: Nærhet i samspill, 1. setning:  
Personalets kunnskaper om at verdsetting… må ligge til grunn i arbeidet. 
S. 5: Lekende innstilling:  
Personalets kunnskaper om verdien av lek og om hvordan lek er en viktig 
være- og læreform for barn skal være gjennomgripende i barnehagens 
arbeid. 
Humor er et godt virkemiddel ved ledelse av barnegrupper og kan gjøre 
overganger smidige.  
 
 
BARNEHAGENS INNHOLD. 
FUB syntes kapitlene under denne delen er svært godt faglig fundert og 
beskrevet, og at hvert avsnitt avsluttes med en beskrivelse av hva som er 
målsettingen med dette arbeidet både i forhold til barna, pedagogene og 
personalet for øvrig er meget bra.  
FUB syntes også det er positivt at arbeidet med samiske barn, barn med 
annen språkbakgrunn enn norsk og barn med behov for ekstra hjelp og 



 

støtte, ikke er beskrevet i egne kapitler, men integrert i samtlige kapitler og 
i alle de faglige beskrivelsene. Slik sett får innholdet i teksten belyst 
hvordan alle barn skal ivaretas, uavhengig av ståsted og behov, og uten at 
barn med særskilte behov gjøres mer ”spesielle” enn de faktisk er. Først 
og fremst handler det om å ivareta og tilrettelegge for alle barns 
individuelle behov. 
Det FUB savner er en gjennomgående beskrivelse av foreldrenes rolle i 
det pedagogiske arbeidet i kapitlene under. For eksempel hvordan 
arbeider barnehagen med danning, også i sammen med foreldrene? Vi vet 
at små barn påvirkes av menneskene rundt seg og av sine omgivelser, 
men at foreldrene har den største påvirkningen av sine barn. Skal man 
eksempelvis lykkes med danningsarbeidet med barn, må foreldrene være 
involvert og forankret i arbeidet. 
 
2.1. Danning 
FUB er kjent med at barnehager syntes det har vært noe utfordrende å 
omsette dette begrepet til god praksis, og uten at det skal bære preg av 
det mer ”gammeldags” ”oppdragelse”. FUB syntes Udir under dette 
avsnittet beskriver meget godt og med faglig bredde, hva danning handler 
om og i hvilke kontekster og sammenhenger danning skapes. FUB tenker 
at denne beskrivelsen gir både barnehageansatte og foreldre en dypere 
forståelse av hva danningsbegrepet faktisk innebærer.  
 
2.2. Omsorg 
FUB er glad for at avsnittet om omsorg tar for seg på en grundig måte hva 
omsorg til barn handler om, og at dette blir nyansert og forklart på en bred 
måte. For FUB er god omsorg helt grunnleggende og nødvendig for at alle 
barn skal få en trygg opplevelse av barnehagen. 
 
2.3. Lek 
FUB syntes avsnittet om lek også er godt beskrevet, både hvordan leken 
er en aktivitet for barnets trivsel og eksistens, men også som helt 
nødvendig for læring, utvikling og danning av vennskap. FUB lurer på om 
begrepet mobbing er ”ute” av rammeplanen og om begrepet ”krenkelser” 
har fått overta? FUB skulle gjerne sett at det i sjette avsnitt kom enda 
tydeligere fram hvor betydningsfullt vennskap er for å motvirke og 
forebygge mobbing mellom barn. Forskning viser at mobbing blant barn 
starter i barnehagen, og barnehagen er en meget viktig arena for å 
avdekke, stoppe og forebygge mobbing, slik at denne type atferd mellom 
barn ikke fortsetter i barnas skoleløp. 
 
2.4. Læring 
Kapittelet om læring får godt fram hvordan små barn lærer og betydningen 
av hvordan læring kan ivaretas i forskjellige situasjoner i barnehagen. 



 

Også betydningen av hvordan barnehageansatte kan ta utgangspunkt i 
barnas eget initiativ og utforsking og følge opp dette, er viktig blir 
tydeliggjort. Viktig læring ligger nettopp i det barna selv er opptatt av og tar 
initiativ til. 
 
2.5. Språk og kommunikasjon 
FUB opplever at det er en sterk fokus på språkarbeidet og – stimuleringen 
i barnehagene fra myndighetens side. FUB er glad for at Udir i sin 
beskrivelse under kapittelet ”Språk og kommunikasjon”, vektlegger 
hvordan språkarbeidet kan ivaretas blant barnehagebarn og uten at 
arbeidet får en ”skolsk” retning. 
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