Danning
Vi tenker danning først og fremst er en prosess som skjer i møtene mellom
mennesker. I en barnehage møtes små og større mennesker. Her møtes folk med
ulik bakgrunn, kultur, religion, utdanning.
Går en til den nye rammeplanen finner vi følgende: ”Endringer i forskrift om
rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver som følge av endret
formålsbestemmelse er nå fastsatt. Det nye formålet slår fast at barnehagen
skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal
være grunnlag for barns allsidige utvikling”.
Går en i rammeplanen til kapittel 1.3 leser en videre:
1.3. Danning gjennom omsorg, lek og læring
”Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas

behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig
utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og
humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen,
på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier om
kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i
menneskerettighetene”.
(Barnehageloven § 1 Formål, 1. ledd.)
”Barnehagen som pedagogisk virksomhet har sin egenart og sine tradisjoner
som må ivaretas. Anerkjennelse av barndommens egenverdi står sentralt i denne
tradisjonen. Den helhetlige og integrerte tilnærmingen som karakteriserer
barnehagens virksomhet, ivaretas i formålet blant annet gjennom begrepene
omsorg, lek, læring og danning.
I barnehagen er gjensidige samhandlingsprosesser med barn og voksne i lek
og læring og hensynet til hverandre forutsetninger for barnets danning. Danning
er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere
over egne handlinger og væremåter. Danning skjer i samspill med omgivelsene og
med andre og er en forutsetning for meningsdanning, kritikk og demokrati.
Danning i barnehagen skal forankres i verdiene i formålet. Gjennom gode
danningsprosesser settes barn i stand til å håndtere livet ved at de utvikler
evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og til å se seg
selv som et verdifullt medlem av et større fellesskap. Danning er mer enn
utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn
sosialisering. Samtidig rommer danning alt dette. Barn må få utfordringer,
muligheter til å utvikle kunnskaper og ferdigheter og støtte for å handle
omsorgsfullt og gjøre etisk begrunnede valg. Gjennom danning legges grunnlaget
for barnets allsidige utvikling”.

Barnehagen må arbeide med det fysiske og psykiske miljø som barna møter.
Visjoner som respekt, åpenhet og mot må arbeides med hver dag og vises
gjennom vårt arbeid.
Målet for vår barnehage er:

å gjøre hverdagene gode.
Da må møtene mellom mennesker i lek, læring, oppdragelse og omsorg være
preget av respekt og åpenhet mot andre mennesker. Barnehagen må være preget
av menneskelig likeverd, solidaritet, likestilling og åndsfrihet.
Hvilke valg vi gjør vil være med i danningsprosessen. Slik barnas hjem preger
barna vil også våre valg her i barnehagen ha betydning.
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