
ARTIKKEL

ARTIKKEL

ARTIKKEL

ARTIKKEL

HVORFOR SNAKKER  
VI IKKE LENGER OM OMSORG  
I BARNEHAGEN? 

I ARTIKKELEN SIER FORSKERE at begrepet omsorg 
er i ferd med å bli borte i barnehagen. De viser til 
at barnehagelærerne og deres ledere snakket lite 
om omsorg, og det ble også lite dokumentert. 

Hva legger vi i begrepet omsorg? 
Hva er en god omsorgssituasjon i barnehagen?  
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PEDAGOGISKE LEDERE HAR EN 
KREVENDE DOBBELTROLLE!

I ARTIKKELEN VISES DET TIL ET EKSEMPEL:
Når alle er til stede, informerer pedagogisk 
leder assistentene om hva som står på dags
planen. Hun foreslår at de kan ha lekegrupper, 
og så snakker de om innholdet i disse grup
pene, og hvordan barna skal fordeles. Samtidig 
som dette spontane møtet på golvet pågår, 
veksler personalet mellom å være i dialog  
med barna og hverandre. 
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BARNEHAGEN MÅ TA VARE  
PÅ BARNS ENGASJEMENT  
FOR NATUREN! 
 
I ARTIKKELEN SIER FORSKEREN FØLGENDE:
«Når vi voksne engasjerer oss i spørsmål  
om bærekraftig utvikling, er det ofte med  
et pessimistisk utgangspunkt. Jeg tror ikke  
det er så bra å starte med de store spørsmålene. 
Vi bør starte med det som fasinerer barn, som 
fugler, fluer og frosker. Det er viktig at barna ikke 
mister sin barndom og sin fremtidstro. Samtidig 
lever de i en global verden og kan være engasjert 
på mange plan, også i de store spørsmålene.» 

Har vi egne eksempler på at barnas engasjement 
og oppmerksomhet starter med det nære og 
konkrete, for så å utvides til det komplekse  
og abstrakte?

NOEN BARN TRENGER  
HJELP TIL Å LEKE!
 
I ARTIKKELEN BESKRIVES DET hvordan 
barna i løpet av leken kunne endre status.  
Fra å stå utenfor og være statist kunne de 
plutselig få en hovedrolle. 

Hvorfor tror vi dette skjedde? Hva tror  
vi den voksnes rolle kan ha vært i disse  
prosessene?
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Les mer om LEDELSE OG PRAKSIS  
på side 14–16 i Vetuva 2017.

DIALOGKORTENE KAN LASTES NED FRA
VETUVA.UDIR.NO

Les mer om LEDELSE OG PRAKSIS  
på side 20–22 i Vetuva 2017.

DIALOGKORTENE KAN LASTES NED FRA
VETUVA.UDIR.NO

TIL DISKUSJON:
I rammeplanen står det: 

«Pedagogisk leder er gitt ansvaret for å  
iverksette og lede det pedago
giske arbeidet, i tråd med godt faglig skjønn. 
Den pedagogiske lederen skal veilede 
og sørge for at barnehageloven og ramme
planen opp fylles gjennom det pedagogiske 
arbeidet» 

• Diskuter om/hvordan de tre uthevede  
begrepene ivaretas i eksemplet  
(på forsiden av dialogkortet) og i egne 
eksempler.

TIL DISKUSJON:
Ifølge rammeplanen har barnehagen  
en viktig oppgave i å fremme verdier,  
holdninger og praksis for mer bærekraftige 
samfunn. 

• Diskuter eksempler fra barne
hagehverdagen hvor vi har fremmet 
verdier, holdninger og praksis for et mer 
bærekraftig samfunn.

TIL DISKUSJON: 
I rammeplanen heter det at: 

«Personalet skal bidra til at barna får felles 
erfaringer som grunnlag for lek og legge til 
rette for utvikling av leketemaer.» 

• Diskuter hvordan et dramaprosjekt eller 
andre fellesprosjekt i barnehagen vår kan 
kobles til dette punktet i rammeplanen.

Les mer om ARBEIDSMÅTER 
på side 32–33 i Vetuva 2017.

DIALOGKORTENE KAN LASTES NED FRA
VETUVA.UDIR.NO

Les mer om ARBEIDSMÅTER 
på side 29–31 i Vetuva 2017.

DIALOGKORTENE KAN LASTES NED FRA
VETUVA.UDIR.NO

TIL DISKUSJON:
I rammeplanen står det: 

«Personalet skal arbeide for et miljø som  
ikke bare gjør barna til mottakere av omsorg, 
men som også verdsetter barnas egne 
omsorgshandlinger». 

• Hvordan vil vi beskrive og jobbe for  
et slikt barnehagemiljø? 

dobbeltrolle

leke


