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Filosofi og etikk i barnehagen er skrevet for den nye barnehagelærerutdanningen som starter opp høsten 2013.
Den tar opp fagstoff som gjelder filosofi og etikk innenfor kunnskapsområdet Samfunn, religion, livssyn og
etikk.
Boka handler om å hjelpe barna til å dele og utforske tanker i et samtalefellesskap. Filosofisk samtale er en
praksis som er forankret i humanistisk arv og tradisjon og som både forutsetter og styrker barns medvirkning
og refleksjon. Gjennom den filosofiske samtalen lærer barn og voksne blant annet å se verdien av kritiske
spørsmål, en anerkjennelse som ligger i kjernen av et filosofisk sinnelag. Boka gir en grundig presentasjon av
den filosofiske samtalen.
Filosofi og etikk i barnehagen åpner med en oversikt over hva noen av historiens store filosofer har tenkt om
verden og mennesket, om barndom og pedagogikk. Boka gir også en redegjørelse for etisk teori og
nærhetsetikk, og et eget kapittel er viet filosofiske temaer og kjernebegreper som sannhet, skjønnhet og
rettferdighet. Gjennom hele boka er det lagt vekt på å vise hvordan teorien kan være relevant for den som skal
arbeide i en barnehage, blant annet ved illustrerende eksempler fra barnehagehverdagen.

Målgruppen for boka er barnehagelærerstudenter, barnehagelærere og andre som arbeider i barnehagen. I
tillegg vil den være aktuell for alle med interesse for barn og filosofi.
Vi griper barndommens muligheter!. Ulna kan med glede presentere et nytt barnehageprosjekt som skal stå
klart til februar 2018. Fiskesprell er et kostholdsprosjekt med mål om økt bruk av fisk og sjømat i barnehager
og skoler. KRLE/RLE-nett for eleven KRLE/RLE-nett er elevens nettsted og inneholder: - Fagstoff Oppgaver med mye bildestoff - KRLE/ RLE-ordbok Oppgavene kan eleven gjøre på. Tema: Individ/gruppe,
Konflikt/krig og menneskerettigheter, Oppvekst/familie, Politikk og samfunn Foundation for Environmental
Education (FEE) tilbyr internasjonale programmer for miljøsertifisering. FEE International ble opprettet i
1981. Kverndalen Barnehage er en kunst og kultur.inspirert barnehage. Barnehagen har 25 plasser på en
avdeling for barn mellom 0-6år. Barnehagen ligger landlig til, med. Læringsmiljø i barnehagen.
Læringsmiljøet i barnehagen er de samlede kulturelle, relasjonelle og fysiske forholdene som har betydning
for barns utvikling, lek og. Hvordan blir barnet forstått i barnehagen? Hva gjør du når et barnehagebarn ikke
får være med å leke? Hva gjør du når du selv. Tema: Eventyr/fantasy, Filosofi og etikk, Miljøvern og
naturvitenskap, Oppvekst/familie, Vennskap/respekt Om filosofiske samtaler. Dette «lynkurset» er et tenkt
som et aller første møte med filosofiske samtaler med barn og ungdom. Her beskrives også.

