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Boka handler om de mulighetene prosjektarbeidet kan tilføre det pedagogiske arbeidet.
Prosjektarbeid i barnehagen beskriver hvordan barn kan gå på oppdagelsesreise i et tema gjennom
undersøkelser, skapende arbeid, samtaler og eksperimenter.
I barnehagene i Reggio Emilia i Nord-Italia blir prosjektarbeidsformen benyttet som en metode for at barn skal
kunne fordype seg i noe som opptar dem. Metoden blir ansett å være den som best stimulerer barns læring og
utvikling, og prosjektformen bygger på et bestemt menneske- og læringssyn. Ethvert prosjekt drives framover
av den spesifikke barnegruppens fascinasjoner, spørsmål og interesser innenfor temaet. Andres arbeid kan ikke
kopieres, men kan være til inspirasjon.
Målet er at barna, gjennom fordypning, skal få dypere kunnskap om og innsikt i noe som engasjerer dem.
Målgruppen for boka er barnehagelærerstudenter og barnehagelærere.
Denne gangen har vi gleden av å presentere to helt annerledes hovedbøker i Pedagogisk Bokklubb. Barna i
barnehagen er en herlig pekebok for de yngste barnehagebarna. Hvordan leder du barnehagen med ny
rammeplan? Vi har nå fått en ny rammeplan for barnehagen, og det forventes av både ledere og medarbeidere

at vi skal gjøre. Sandslimarka Kanvas-barnehage er organisert i 4 Storgrupper. Hver Storgruppe har sitt
lekeareal fordelt for barn over og under 3 år. Gode og nære relasjoner vektlegges. Stifinneren barnehage
bruker internt MyKid for kommunikasjon om det daglige som foregår i barnehagen. Dermed vil alle våre
familier få egen bruker når de har. Vi vil ønske dere velkommen til Stokka Barnehage! Barnehagen ligger i
naturskjønne omgivelser ved Lille og Store Stokkavann, Byhaugen, Mosvannet, og andre. Plasser: 113
Ansatte: 23 ansatte Pedagogtetthet: 54,5 % Andel menn: 4,3 % Byggeår: 2002/2009 Fokusområde:
Barnehagen er inspirert av den den pedagogiske filosofien.
I arbeidet med å stadig lære mer om barn og barnas liv i barnehagen, er pedagogisk dokumentasjon et viktig
redskap for oss. Liane barnehage startet med. Hvordan blir barnet forstått i barnehagen? Hva gjør du når et
barnehagebarn ikke får være med å leke? Hva gjør du når du selv. MÅNEDENS ARTIKKEL JANUAR 2007:
Matematikk for de minste Matematikk var lenge et begrep vi helst ikke brukte i barnehagesammenheng. Det er
ikke så mange år siden. 11. mars publiserte Kunnskapsdepartementet Stortingsmelding 19. (2015-2016): "Tid
for lek og læring - bedre innhold i barnehagen" https://www.regjeringen.no/no.

