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BAKGRUNN:
Pedagogisk plattform, sammen med lov om barnehager og rammeplan for barnehagens innhold og
oppgaver, danner grunnlaget for pedagogisk arbeid i de kommunale barnehagene i Rælingen. Vår
pedagogiske plattform er et verdidokument, og viser vårt menneskesyn, læringssyn og verdigrunnlag.

RÆLINGSBARNEHAGENS PEDAGOGISKE GRUNNSYN
Menneskesyn:
Alle mennesker er unike, har egne tanker og følelser, og skal møtes som subjekt. Vi ser barnehagen i
lys av den sosialpedagogiske tradisjonen som har hele barnet som utgangspunkt; «children as
beings». Med utgangspunkt i barnas interesser, kunnskaper og ferdigheter gir barnehagen mulighet
for deltaking, utvikling, erfarings- og meningsskaping. Slik blir barnet selv en sosial aktør, som aktivt
medvirker og konstruerer sin barndom. Barndommen er en livsfase med egen verdi.

Læringssyn:
Rælingsbarnehagen har et læringssyn som bygger på dialog, undring og utforsking i det pedagogiske
arbeidet. Som grunnlag for trivsel, glede og mestring legger vi aktivt til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet, og barna seg i mellom.
Relasjonskompetanse, kvaliteten på personalets handlinger og at alle jobber i samme retning—er avgjørende for både lek i læring og læring i lek. Personalet i Rælingsbarnehagen hjelper med å starte,
verne og videreutvikle barnas lek (Melaas, 2013) gjennom aktiv tilstedeværelse, inne og ute.
Vårt fokus er å skape meningsfulle hverdager der lek, læring, utvikling og danning skjer i gode her– og
nå– situasjoner. På denne måten oppnår vi sosialt kompetente, trygge, nysgjerrige og vitebegjærlige
barn som er aktivt utforskende, i stand til å ta egne avgjørelser og ta imot læring. Barna utvikler en
beredskap for læring og utvikling (Lillemyr, 2004)

Barnehagen er en unik arena for utvikling av sosial kompetanse, som ikke forekommer noe annet
sted. Å utvikle sosial kompetanse betyr å utvikle ferdigheter som for eksempel empati, samarbeid og
egenledelse. Disse ferdighetene hjelper barna til å handle kompetent i en sosial sammenheng. Personalet skal legge til rette for fellesskap og vennskap, der barna utvikler språklig– og sosial kompetanse
og der de støttes i å mestre motgang og håndtere utfordringer. Dette gir et godt fundament for livslang læring.
Arbeidsmåtene i Rælingsbarnehagen er ofte tverrfaglig gjennom tema– og/eller prosjektbaserte prosesser. Slik ivaretar vi rammeplanens innhold og etablerer et lærende fellesskap som verdsetter ulike
uttrykk og meninger.

VERDIGRUNNLAG
«Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi.»
Lov om barnehager, §1, formål, 2. og 3. ledd

«Å møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse og sikre at barna får ta del i og medvirke i fellesskapet, er viktige verdier som skal gjenspeiles i barnehagen. Barnehagen skal fremme demokrati, mangfold og gjensidig respekt, likestilling, bærekraftig utvikling, livsmestring og helse.»
Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, 2017

Rælingen kommunes verdier er respekt for enkeltmennesket, ansvarlighet og redelighet, RAR.
I vårt arbeid med barn betyr respekt for enkeltmennesket at:


vi tar barna på alvor



vi viser barna ubetinget anerkjennelse



vi snakker med barna og ikke over hodet på dem



vi ser at alle barn er unike, og respekterer deres ulikheter



vi lytter til barnas meninger



vi lar barna medvirke i hverdagen



vi er gode rollemodeller ved å være bevisst på språkbruk, toneleie, volum og kroppsspråk.



vi er tilstedeværende

I vårt arbeid med barn betyr ansvarlighet at:


vi viser omsorg



vi sørger for at dagene har faglig innhold og at barna lærer gjennom lek



vi er bevisst vår definisjonsmakt og vår påvirkning på barna



vi er forberedt og engasjert når vi kommer på jobb



vi lærer barna å ta ansvar selv



vi lærer barna sosial kompetanse



vi gjør jobben vår slik at vi er stolte når vi går hjem

I vårt arbeid med barn betyr redelighet at:


vi gir av oss selv betingelsesløst



vi er til å stole på og holder det vi lover



vi sier det som det er og er ærlige med foreldrene



vi er lojale og overholder taushetsplikten



vi er bevisst etiske dilemmaer i hverdagen



vi gjør det som er best for barnet



vi gir barna ærlige og oppriktige svar



vi viser faglig integritet

For bakgrunnslitteratur, se www.ralingsbarnehagen.no
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