
ReKomp Bærekraft: Program: 14. nov. - Inne før lunsj, ute etter lunsj 

Strand hotell 

8. 45. Kaffe og myldring 

9.00: Før lunsj vil fokuset være bærekraft i et globalt perspektiv og hvordan barnehagen bidrar til å 

«legge grunnlag for barnas evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet» (Bærekraft i 

Rammeplanen) også utover det lokale.  

Hvordan snakker og jobber barnehagen med global ulikhet? Hvordan kan barna hjelpes i sin 

refleksjon rundt ulikhet og det å vise solidaritet? Hvordan finner vi voksne de rette ordene og 

handlingene? Dette er noen av spørsmålene vi skal snakke sammen om. Dere vil få en faglig 

presentasjon og utfordres av både små videoer/historier og deres egne erfaringer. 

 

Forbered dere på en kort presentasjon fra hver barnehage rundt disse spørsmålene: 

1. Mange barnehager markerer FN-dagen i oktober. Hvordan gjør dere det eller hvorfor 

markerer dere ikke denne dagen. Ta gjerne med eksempler på kommunikasjon rundt dette 

(bilder etc.) og ressurser dere kan dele med andre. 

2. Hvordan jobber dere med det globale perspektivet og solidaritet resten av året? 

3. Bruker dere fortelling(er) som kan bidra til å legge «grunnlag for barnas evne til å tenke 

kritisk, handle etisk og vise solidaritet» (Rammeplanen)? Kom med eksempler.   

 

Ca. 11.45-12.45: LUNSJ. Tid til å kle seg etter lunsj 

13.00-15.00: Aktivitet og refleksjon utendørs.  

 Tema som vi vil ha fokus på: 

 Fantasi (dere blir oppfordret til å skrive en praksisfortelling om fantasi- NB! Se eget skriv i 

forhold til denne) 

 Filosofering med barn 

 

 Drøfte utvikling av deres steder i natur og hvordan dere vil jobbe videre med dette. Vi 

utfordrer barnehagen som bruker området ved Strand hotell om å si noe om sine tanker og 

erfaringer.  

 

 Vi vil presentere en oppsummering av samtalene i juni (dersom disse er ferdig skrevet ut til 

da) og oppsummere tankekartene fra sist. 

 

 

Hilsen fra Arnhild, Merete, Ingirid og Gisle 

 

 

 


