Tema «dette er oss»

Vi starter i høst opp med et tema som skal omhandle hvem «jeg» er, familien
min, vennskap, relasjoner og hvem vi er som en gruppe i barnehagen. Tema er
vidt, og vi kommer til å fordype oss i det som ungene viser interesse for. I
første omgang har vi en plan for det som skal skje det første halvåret frem til
nyttår, så bestemmer vi oss deretter for om vi fortsetter med dette som tema
frem til sommeren. Tema skal rett og slett handle om hvert enkelt barn, og vi
skal bli bedre kjent med barnas verdier, holdninger, interesser, familier og
levesett.
Dette temaet omfatter mange av punktene i Rammeplanen (2017), som er
utgangspunktet vårt i alt arbeid i barnehagen. I et avsnitt under barnehagens
innhold og formål, står det beskrevet at «barnehagen skal fremme danning». Her
står det blant annet at vi skal støtte barnas identitetsutvikling og positive
selvforståelse, synliggjøre og fremheve mangfold og støtte barnas engasjement
og deltakelse i fellesskapet.
I fagområdene i rammeplanen, står det beskrevet under kunst, kultur og
kreativitet at barnehagen skal bidra til at barna «opplever glede og stolthet
over egen kulturell tilhørighet». Gjennom arbeid med fagområdet som omfatter
etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra til at barna «får en forståelse
for at det finnes mange ulike måter å forstå ting på og leve sammen på» og at
barnehagen skal utvikle barnas interesse og respekt for hverandre. Under dette
punket er det også beskrevet at vi skal jobbe med å forstå verdien av likheter
og ulikheter i et fellesskap. Det står også at gjennom arbeid med nærmiljø og
samfunn, skal vi bidra til at barna «blir kjent med ulike tradisjoner, levesett og
familieformer».
Vi har i dette arbeidet også valgt å legge fokus på de ulike etniske bakgrunner vi
har i barnehagen. Her tar vi utgangspunkt i nasjonaldagen på kalenderen til de
ulike minoritetene og har tema om disse landene i to uker hver. Vi vil gjennom
arbeidet med dette synliggjøre og fremme vårt mangfold i barnehagen.

