
 Pedagogisk plattform 
Enhet Glomma barnehager 

Lek og læring hånd i 
hånd- dannes 

gjennom 
vennskapsbånd 

Enhet Glomma barnehager består av Sarpsborgmarka barnehage,  
Sandbakken barnehage og Tindlund barnehage 

  Sammen skaper vi Sarpsborg  

• De 100 
språkene 

• Pedagogisk 
dokumentasjon 

• Prosjektarbeid 
• Demokrati 
• Rommet som 

den 3.pedagog 
 

Reggio Emilia-
filosofien 

Satsningsområder 

• Språk 
 

• Realfag  



Prosjekt:  
• Ved å observere barnas interesser og 

det de er opptatt av, er det opp til de 
voksne og legge ut spor og fange opp 
barns spor for å forsterke barns 
utforskning og undring 

• Voksne skal være medforskere 
• Veien blir til mens vi går. Ingen har 

fasiten 

 

Demokrati: 
• Alle skal få ha en stemme inn i 

fellesskapet og en følelse av å bli hørt og 
betyr noe for fellesskapet 

• Barna skal lære seg å dele med 
hverandre, ta hensyn,  høre på 
hverandre og vise respekt for andres 
meninger 

• Å være annerledes er kult og vi skal ha 
aksept for forskjeller 

 

Reggio Emilia som grunnleggende filosofi 

Pedagogisk dokumentasjon  
• Dokumentasjon : Vi dokumenterer hva vi gjør, 

hvordan vi jobber og hva barna er opptatt av. 
Dokumentasjon kan være barnas arbeider, 
bilder, videofilm eller praksisfortelling 

• Refleksjon : Hvordan vi bruker 
dokumentasjonen som utgangspunkt for 
refleksjon både mellom voksne og med 
barna. Målet er å fange opp det som barna er 
opptatt av i lek og aktivitet, og se på praksisen 
vår med kritiske øyne 

• Endring: Gjennom refleksjon skapes nye 
tanker og veien videre. Det handler om å 
være i endring og i en prosess  

 

 

Rommet som den 3. pedagog: 
• Rommet sier noe om hvilke muligheter 

barna har 
• Rommet er i endring ut i fra barnas 

interesser og behov 
• Rommet inspirerer til selvstendighet, 

utforskning, lek og undring 

 

De 100 språkene:  
• I Reggio Emilia fokuserer man på 

at barn har minimum 100 språk.  
Barns ulike uttrykk kan vises 
gjennom lek, verbalt språk, 
kroppslige uttrykk, kreativitet og 
følelser.  

• Vi skal gi barn mulighet til å ta i 
bruk de 100 språkene gjennom å 
gi barna rom og tid.  

• Dette krevet at de voksene er 
pålogget, åpne, nysgjerrige, 
undrende og viser respekt for alle 
barns uttrykk. 

Vi er Reggio Emilia-inspirerte barnehager. I det legger vi at vi deler Reggio 
Emilia sitt barne- og læringssyn, og dette skal gjenspeiles i væremåten til 
de voksne. Vi har en prosjektbasert arbeidsmåte som ivaretar en 
demokratisk tanke, pedagogisk dokumentasjon, rommets utforming og de 
hundre språkene. 



Læringssyn: 
• Barn lærer gjennom å gjøre erfaringer, 

gjennom lek og i samspill med andre  
• Barn er aktivt lærende og kompetente 
• Barn skal få være i et læringsfellesskap 

der barna skal få bidra til egen og 
andres læring. 

 

 Menneskesyn:  
• Menneskesyn handler om hvordan  

mennesker ser på hverandre, møter 
og behandler hverandre.  

• I våre barnehager behandler vi 
barn, foreldre og medarbeidere 
med respekt.   

• I våre barnehager er det et 
mangfold av mennesker med ulik 
bakgrunn,  
verdier og holdninger. Alle skal 
føle tilhørighet, bli  sett, og 
hørt og alle er like mye verdt. 

 Omsorg:  
• Barna møter trygghet, tillit og tydelige 

voksne. 
• Barna er trygge på at de har en voksen å gå 

til, de får et fang og sitte på, ei hånd å holde 
i når de trenger det. 

• Barna oppmuntres til å vise omsorg og 
empati for hverandre 
 

 

Danning:  
• Danning er forming av personlighet, 

oppførsel og moralsk holdning 
• Barna skal finne ut hvem de er i forhold til 

andre 
• De skal få en forståelse av fellesskapets 

normer og regler samtidig som de kan yte 
motstand  og oppmuntres til å tenke selv. 
 

 Voksenrollen 
• Medforsker: vi undrer oss, forsker og 

finner ny kunnskap sammen med barna 
• Omsorgsperson: vi byr på oss selv, bruker 

humor og er tydelige og trygge voksne 
• Rollemodell: vi er respektfulle, 

anerkjennende og rause 
• Tilstedeværende: Vi er pålogget og 

tilstede i alle rom. 
 

 Lek 
• Leken har en egenverdi og lek er gøy. Dette er 

barnehagens hovedaktivitet.  
• I leken tilegner barna seg erfaringer med 

sosial og språklig samhandling. I leken kan 
barn prøve og feile, oppleve mestring, bruke 
fantasi og tanke for å forstå sammenhenger.  

• I leken legges grunnlag for vennskap, noe som 
er viktig for å  forebygge mobbing. 

• De voksne skal være observatører, se når vi 
kan tilføre noe nytt og hjelpe barn inn i lek 

 



Satsningsområder 

Realfag: 
Realfag handler blant annet om antall, rom og form, natur, miljø 
og teknikk, bærekraftig utvikling, mat og helse. Realfag handler 
med andre ord om alt rundt oss. 

Vi vil skape undring og nysgjerrighet og la ungene få stille 
spørsmål og få mange ulike erfaringer. 

 

Språk: 
Et godt språk er viktig i lek og samhandling med andre. 
Barnehagen skal bidra til at barn leker med språk, symboler 
og tekst, og stimulerer til språklig nysgjerrighet, bevissthet 
og utvikling. 
Et godt utviklet morsmål er en grunnleggende forutsetning 
for god språkutvikling 
 


