VÅRE SATSINGSOMRÅDER
•
•

Etikk, religion og filosofi.
Kunst, kultur og kreativitet.

Rammeplanen for barnehagen deler arbeidet inn i 7 fagområder. Hvert fagområde dekker et
vidt læringsfelt, og de vil sjelden opptre isolert. Målene i rammeplanen er formulert som
prosessmål og retter seg mot barnas opplevelser og læring. Det er opplevelsen,
læringsområdet og prosessen som er viktig. De 7 fagområdene skal barna få erfaring med i
løpet av barnehageåret. Fagområdene integreres i det daglige arbeidet i barnehagen.
Vi er en barnehage med utvidet kristen formålsparagraf og ønsker at kristen tro skal ha en
naturlig plass i hverdagen. Derfor blir «Etikk, religion og filosofi» et naturlig satsingsområde
hvert år.

ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI
Vår barnehage har det som kalles utvidet kristen formålsparagraf, og skal bidra til å gi barna
kunnskaper, erfaringer og opplevelser av kristen tro og tradisjon. (Barnehagens vedtekter §
2) Dette er noe som er en del av barnehagens innhold alltid.
Hvordan vi på Knerten praktiserer dette:
VERDIER
Vi ønsker at barnehagens hverdag skal være preget av verdier som: likeverd, respekt,
omsorg, ærlighet og tilgivelse. Vi voksne ønsker å leve ut disse verdiene i møte med barna. Vi
ønsker å lære/gi barna erfaringer med å vise omtanke, trøste, ta hensyn, hjelpe hverandre,
dele, vente på tur, løse konflikter, bli venner igjen, ta del i hverandres opplevelser; latter,
glede, spøk og moro.

UNDRING
Skape rom for opplevelser, ettertanke, undring og gode samtaler. Møte barnas tro, spørsmål
og undring med alvor og respekt. (Aldersavhengig).
TRO
* Markere høytidene. Det kristne innholdet vektlegges.
* I samlingsstunder gjennom hele året, gjennom kristne barnesanger.
* Kristent bordvers før måltidene.
* Leser bibelfortellinger / bøker for barna som passer for alderstrinnet.
* Barna finner bøker med bibelfortellinger som ligger sammen med andre bøker.

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET
Vi hadde dette satsingsområde forrige barnehageår også. Men pga. korona-situasjonen følte
vi at vi ikke var helt ferdige med dette satsingsområde. Så vi velger å ha kunst, kultur og
kreativitet også dette barnehageåret. Det passer også godt sammen med temaet om
eventyr, som vi skal ha på nyåret.
Rammeplanen for barnehager sier følgende om dette fagområdet:
«Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse
og eget skapende arbeid. I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur
i ulike former og organisert på måter som gir barna anledning til utforsking, fordypning og
progresjon. Barna skal støttes i å være aktive og skape egne kunstneriske og kulturelle
uttrykk. Barnehagen skal legge til rette for samhørighet og kreativitet ved å bidra til at barna
får være sammen om å oppleve og skape kunstneriske og kulturelle uttrykk. Fagområdet
omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk,
litteratur, film, arkitektur og design. Barnehagen skal la barna møte ulike kunstneriske og
kulturelle uttrykk som gjenspeiler et mangfoldig samfunn og ulike tidsepoker. I arbeid med
fagområdet skal personalet stimulere til barnas nysgjerrighet, utvide deres forståelse og
bidra til undring, undersøkelser, utprøvinger og eksperimentering. Barnehagen må legge til
rette for og videreutvikle barnas kreative prosesser og uttrykk».
Gjennom dette fagområdet ønsker vi på Knerten at det utforskende, nysgjerrige og kreative
barnet skal få utfolde seg.
•

•
•
•
•
•

Barna skal ha tilgang til ulike formingsmaterialer og utstyr til utforsking. (Blant annet
tegne og malesaker, leire, lim, naturmaterialer, gjenbruksmaterialer) Vi ønsker å ha
fokus på prosess og skaperglede, ikke på produktet.
Barna skal ha tilgang til varierte bøker.
Barna skal få oppleve sang, musikk og dans både i frilek og i tilrettelagte aktiviteter,
som for eksempel samlingsstund.
Barna skal få bli kjent med enkle eventyr.
Barna skal ha tilgang på utkledningsklær og andre rekvisitter som kan sette fantasien
i sving. (Ikke i korona-tida)
Vi ønsker å skape et fysisk miljø som stimulerer til fantasi, utforsking og skaperglede.

