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Grillstadfjæra barnehage

Besøksadresse: Grillstadfjæra 42
Postadresse: 7004 Trondheim kommune
Telefon barnehagens kontor: 97996010

E-post: grillstadfjara-bhg.postmottak@ou.trondheim.kommune.no 
Nettadresse: www.trondheim.kommune.no

Facebook: Grillstadfjæra barnehage



Barn uttrykker seg ved hjelp av mange 
ulike språk

Barn skaper sin forståelse av verden gjennom 
å kommunisere med den, og de trenger 
interesserte og støttende voksne. 
Pedagogene på Grillstadfjæra barnehage vil 
være aktivt lyttende og åpne for ny forståelse.

Prosjektrettet arbeidsmåte

Demokratiske prosesser er vanskelige 
prosesser. Vi mener det er svært viktig at 
barna får erfare og forstå verdien av et 
demokratisk levesett så tidlig som mulig. 
Grillstadfjæra barnehage vil gjerne gi dem 
mulighet til det.

Grillstadfjæra barnehage arbeider 
prosjektrettet sammen med barna fra de 
starter i barnehagen. Dette betyr i praksis å 
sette seg i et undrende, nysgjerrig modus 
sammen med barna og undersøke noe. Dette 
skaper kunnskap, teorier og ofte nye 
spørsmål. Et godt utgangspunkt for dette er 
barnas iboende vitebegjær.

Kunnskap oppstår i relasjon. Det er viktig at 
barna får kjenne på et godt fellesskap. Det får 
de i gruppene sine, sammen med 
jevnaldrende barn og interesserte voksne.

Rom, miljø, materialer og organisering

Barna på Grillstadfjæra barnehage er delt inn i 
alderslike grupper med faste voksne.

Vi mener at det er god pedagogikk å 
organisere rom, miljø og materialer så de 
støtter og lokker. Det er god pedagogikk å 
organisere dagen sånn at vi har god tid til 
både fordypning og lek. Vi mener også at det 
er god pedagogikk å dokumentere og 
reflektere. Pedagogene ved Grillstadfjæra 
barnehage skal hele tiden være interesserte i 
hva barn tenker.

Grillstadfjæra barnehage vil stå for verdiene for Trondheim kommune:

Åpen, modig og kompetent.

I tillegg har vi valgt følgende verdier:

Ansvarlighet, raushet, fordomsfrihet, humor og glede.

Verdiene våre er en rettesnor, det som binder oss 
positivt sammen. Verdiene våre skal vises 
gjennom det arbeidet vi gjør hver dag på 
Grillstadfjæra barnehage.

Hva vi vektlegger på Grillstadfjæra barnehage er 
tuftet på verdiene våre. Vårt syn på barn og 
barndom er en verdi. Vårt syn på lek og læring er 
en verdi.

Vi vil etterleve disse verdiene og gjøre dem synlige. 
Da er organisering og innhold i barnehagedagen 
viktig å reflektere rundt. At verdier og innhold i 
barnehagen stemmer overens ser vi på som kvalitet i 
arbeidet vi gjør. 

At vi arbeider på denne måten gir oss muligheter til å 
skape den gode barnehagekvaliteten vi ønsker.

WE WILL ROCK YOU!
Vår visjon vil bevege, påvirke, gjøre litt om i hue!

The Mad Hatter asks Alice. Have I gone mad?
Yes, you have gone entirely bonkers.

But I’ll tell you a secret: All the best people are!

Barnehagen er i endring, slik som samfunnet er 
det. Vårt syn på barn, barndom og læring 
påvirkes av det.
Vi tror på en viss porsjon “kreativ galskap”. Vi vil 
være nytenkende, reflekterte og modige. Dette er 
ikke enkelt, men det må til. Vi vil møte barna der de 
er, det vil si i en sammenheng med tiden og 
samfunnet vi alle lever i.

Etablerte sannheter må gjerne utfordres på 
Grillstadfjæra barnehage. Vi vil gjerne snu og vende 
på dem og reflektere sammen med kolleger og barn.

Vi vil være med på å påvirke barndommen i positiv 
retning. Vi mener at ved å gi barna muligheter til 
stadig å stille spørsmål og undersøke tilværelsen, gir 
vi dem også mulighet til å være delaktige og bevisste 
sin egen utvikling.

Inspirasjon, impulser fra Reggio Emilia.
Vi utfordres av det moderne barnet. Barnehagens 
gamle praksis og tradisjon er ikke lenger nok. 

Vi har funnet inspirasjon i barnehagefilosofien som 
utvikles i Reggio Emilia i Nord-Italia. Her satses det 
stort på de yngste barna. Her utvikles det stadig en 
pedagogisk filosofi som tar utgangspunkt i det barnet 
som befinner seg her og nå. 

Gjennom refleksjon og dialog utvikler hver 
barnehage sin egenart og tar bevisste valg på vegne 
av og sammen med barna.

Et barn har hundre språk

Barnet har hundre språk,
hundre hender,
hundre tanker.
Hundre måter å tenke på,
å leke på, å snakke på.
Hundre, alltid hundre
måter å lytte,
å forundres på og henføres på.
Hundre lyster
å synge og forstå på.
Hundre verdener å finne opp,
hundre verdener å drømme fram…

utdrag fra dikt av Loriz Malaguzzi

Grillstadfjæra barnehage ligger nederst 
ved sjøen på Grilstad Marina

Barnehagen åpnet i 2013 og har rundt 80 barn 
og 25 ansatte. De yngste barna går på 
Småland i første etasje, mens de eldste går 
på Brygga i andre etasje.
Barn og pedagoger er inndelt i fem grupper 
som har egne grupperom. De deler 
spiseareal, verksteder og atelier. Alle 
rommene i barnehagen er tilgjengelig for alle, 
men ikke samtidig.

Reggio Emilia - en by, en pedagogikk og 
en filosofi i Nord-Italia

Grillstadfjæra barnehage er inspirert av det 
pedagogiske arbeidet som er utviklet i de 
kommunale barnehagene i Reggio Emilia 
gjennom femti år. 

Vi kombinerer teoretisk arbeid fra Reggio med 
praksis og tar utgangspunkt i barna i 
Grillstadfjæra barnehage og deres interesser, 
spørsmål og nysgjerrighet. Små barns 
læreprosesser og lekne tilnærming til 
kunnskap er hele tiden i fokus. Barna 
utfordres til å løse oppgaver og stadig strekke 
seg etter ny kunnskap og forståelse. 
Pedagogene benytter seg av pedagogisk 
dokumentasjon som grunnlag for refleksjon og 
dialog rundt praksis.


