BARNEHAGENS 7 FAGOMRÅDER
I forhold til rammeplanen så er vi forpliktet til å jobbe med 7 fagområder i
barnehagen. Lærings-og opplevelsesmulighetene som ligger i disse er sentrale
hjelpemidler i utviklingen av barnas grunnleggende kompetanse sosialt og
kommunikativt. Dette gjøres både i planlagte og ikke planlagte
læringssituasjoner sammen med barna. Hvordan hvert enkelt fagområde
vektlegges er avhengig av barnas alder og utvikling. Men kreativ utfoldelse skal
være sentrale arbeidsmåter i dette arbeidet.
Vi omtaler her hvert fagområde kort, men de som ønsker å vite mer kan gjerne
få låne en rammeplan for å lese.
KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST.
Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Å samtale
om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for utvikling av et rikt språk.
Tekst omfatter både skriftlige og muntlige fortellinger, poesi, dikt, rim, regler
og sanger. Viktige sider ved kulturoverføringer er knyttet til kommunikasjon,
språk og tekst.
KROPP, BEVEGELSE OG HELSE
Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne. Ved
sanseinntrykk og bevegelse skaffer barn seg erfaringer, ferdigheter og
kunnskaper på mange områder. Barns kontakt med andre barn starter ofte med
kroppslige signaler og aktiviteter. Dette har betydning for utvikling av sosial
kompetanse. Godt kosthold og god veksling mellom aktivitet og hvile er av
betydning for å utvikle en sunn kropp.
KUNST, KULTUR OG KREATIVITET
Barna må få oppleve kunst og kultur, og selv få uttrykke seg estetisk. Å være
sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til
samhørighet. Barn skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser. Gjennom
erfaring med kunst og kultur får barnet et mangfold av muligheter for sansing,
opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon.
Fagområdet omhandler mange uttrykksformer; for eksempel musikk, dans,
drama, billedkunst for å nevne noe.
NATUR, MILJØ OG TEKNIKK
Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og
dyr, landskap, årstider og vær. Barnet skal få en begynnende forståelse for
betydningen av en bærekraftig utvikling – kjærlighet til naturen, forståelse for
samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen.

ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI
Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og
mennesker på og preger verdier og holdninger. Religion og livssyn legger
grunnlaget for etiske normer. Barnehagen skal reflektere og respektere det
mangfoldet som er representert i barnegruppen, samtidig som den skal ta med
seg verdier og tradisjoner i den kristne kulturarven.
NÆRMILJØ OG SAMFUNN
Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og
nysgjerrighet. Barnehagen skal legge vekt på å styrke kunnskap om og tilknytning
til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett.
Barn skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt.
ANTALL, ROM OG FORM
Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de
argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering
og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. Barnehagen
har et ansvar for å oppmuntre barns egen utforskning og legge til rette for
tidlig og god stimulering.

