Vårt blikk;
barn kan, vil og våger
Et barn er skapt i og av hundre, barnet har hundre språk, hundre hender,
hundre tanker, hundre måter å tenke på, og leke på, og snakke på...(..)
(..)…Barn har hundre språk, men blir frarøvet nittini og fortalt at de ikke finnes.
Men barnet sier «Visst finns hundre»
Loris Malaguzzi

De kommunale barnehagene i Ås arbeider inspirert av den pedagogiske filosofien som
har sin opprinnelse i Reggio Emilia i Nord Italia.
Pedagogisk plattform bygger på nasjonale og internasjonale føringer og danner
grunnlaget for kvalitetsarbeidet i barnehagene. Plattformen handler om hva slags syn vi
har på barn, hvordan barn lærer og hvordan vi arbeider med barn. Den skal inspirere,
støtte, forplikte og fornye vår tenkning og praksis.

Verdiene subjektivitet, delaktighet og ulikhet er førende for vår felles praksis. Vi
bygger på en sosialkonstruktivistisk forståelse, der barn er unike subjekter og blir
mangfoldige i samspill med omgivelsene. Barn er ikke på en spesiell måte, men
dannes gjennom diskurser. Barn har rett til å være en del av et demokratisk
felleskap der de får erfare at deres meninger, tanker og ideer er betydningsfulle.
Barns rett til delaktighet og medvirkning fordrer en voksen som støtter og legger til
rette for intelligente situasjoner som inspirerer og utfordrer . Barn lærer ikke stykkevis
og delt, men sammensatt og helt. Vi organiserer oss derfor på en måte som gjør at
det som skjedde i går speiler dagen i dag og som igjen synes i morgen.
Læring skjer i et sosialt fellesskap der kommunikasjon er en forutsetning for felles
læringsprosesser. Vi tilrettelegger og iscensetter for felles utforskende møter og
sammenhenger slik at barna i samspilll og lek med andre gjør meningsfulle
erfaringer og konstruerer egne kunnskaper. Gjennom lyttende pedagogikk ser vi
hva som fanger barnas oppmerksomhet, skaper konsentrasjon og i hvilken
sammenheng dette skjer. Vi åpner opp for læring som oppstår i prosess og er
nysgjerrige på hva som kan bli mulig for barn å lære mer om.
Miljøet og materialene påvirker barnas erfaringer og muligheter. Miljøet utformes slik
at det støtter og utfordrer barnas læreprosesser individuelt og i gruppe, i takt med
barnegruppens interesser og behov.
Vi støtter oss til prosjekterende arbeidsmåter som gir mulighet for å gå i dybden på
prosjekter. Barn og voksne utforsker og reflekterer sammen for å dele erfaringer, se
flere perspektiver og konstruere ny felles kunnskap. Vi bruker ulike teorier som
verktøy for å få bredere forståelser og nye perspektiver. Dokumentasjon brukes som
utgangspunkt for felles refleksjon, som kan føre til nye tanker, flere mulige sannheter,
flere valg, vurderinger og nye planer. Pedagogisk dokumentasjon synliggjør, utvikler
og sikrer kvalitet i vår praksis.

