Kreative rom

Gjenbruk som kreativ kraft

Bærekraftig utvikling - barnehagen som grobunn for en økologisk bevissthet
I Pioner barnehager ønsker vi å gi barna en bevissthet rundt økologi og
bærekraftig utvikling. Vi vil legge til rette for at barn skal få kunnskap og
erfaring innen praktisk økologisk tankegang gjennom bruk av gjenbruksmaterialer. Trenger vi å kjøpe dyre nye formingsmaterialer og leker, eller er
det mulig å bruke noe av det som allerede finnes i og utenfor barnehagen?
Vi lever i et forbrukersamfunn hvor ting byttes ut, kanskje hyppigere
enn
nødvendig,
noe
som
bidrar
til
økt
utslipp
av
miljøgasser som igjen har påvirkning på hvert enkelt menneske på kloden.
Rammeplan
for
barnehagen
tar
for
seg
bærekraftig
utvikling:
«det er et mål at barn skal få en begynnende forståelse av
betydningen av en bærekraftig utvikling. I dette inngår kjærlighet til
naturen, forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen.»
Vi i Pioner ønsker gjennom vårt fokus på gjenbruk i barnehagehverdagen å skape en grobunn for en økologisk bevissthet som barna tar med seg
videre i livet. Hvert enkelt menneske har kraften til å forandre og gjennom
gjenbruk i stedet for å kjøpe nytt, kan det enkeltes menneske sørge for at dets
karbonavtrykk blir mindre gjennom at færre unødvendige ting produseres.

Gjenbruk som kreativ kraft

Gjenbruk i barnehagehverdagen
I Pioner skal vi bruke gjenbruksmaterialer som vi har i barnehagen, får fra foresatte, eller som bedrifter eller andre gir til oss. Dette kan være alt fra stoler som er
ødelagte, pappkasser, melkekartonger og bruskorker. Gjenbruk handler ikke bare om
å bruke en ting om igjen. Det handler også om redesign. Det handler om å prøve å
finne nye måter å bruke tingene på, nye områder hvor gjenstanden kan få et nytt
liv, om så bare for en kort periode. Å skape bevissthet rundt det som kanskje blir
sett på som ubrukelig, verdiløst søppel er en begynnende forståelse for bærekraftig utvikling, nettopp fordi man ser at det ikke er ubrukelig, man kan se nytten i
materialene.

Gjenbruk som kreativ kraft

Kreative rom og gjenbruksmaterialer
I barnehagen ønsker vi at rommene i barnehagen skal inspirere til kreativitet,
stimulere barnas fantasi og gi barna lyst til å leke i det de kommer inn i rommet.
Barna plukker materialer de trenger til leken, og er selv med på å definere rommet i
barnehagen, utfra leken som utspiller seg gjennom bruk av gjenbruksmaterialer.
Når barna er med på å skape rommet gjennom valget av gjenbruksmaterialer til
leken, er de med på å påvirke sin egen hverdag. Barnehagen er med på å utvikle
barnas selvstendighet og fremme deres medvirkning i barnehagehverdagen.
En pappeske kan bli til en båt, en dorull kan bli kikkert i kaptein Sabeltanns skute som
seiler på et stoffstykke og makulert papir kan bli skum på bølgetoppene. Mulighetene
er uendelige, her handler det om å se og verdsette dem sammen med barna.
Rommene utformes og skapes om underveis i løpet av barnehageåret. Det vil
påvirkes av hvilken barnegruppe som går i barnehagen og hva de er opptatt av. Målet
med et slikt satsningsområde er også å øke vår bruk av naturmaterialer og gjenbruksmaterialer som lekemateriell og formingsmateriell, og dermed øke barnas innblikk i
bærekraftig utvikling.
Vi kan se på gjenbruksmaterialer som udefinerbare materialer, som får form ut i fra
hvem som ser, oppdager, utforsker og uttrykker. Den som skaper, går i dialog med
materialet. Uttrykket og de ulike resultatene vil bli mange.

