Utvikling og organisering

Identifisere barrierer
Hvis man skal sette i gang arbeid med å endre det fysiske miljøet i barnehager må man være
forberedt på utfordringer. Å starte med å identifisere hvilke hovedutfordringer og barrierer
man kan støte på vil hjelpe personalet til sammen å finne gode løsninger før problemene
oppstår.
Både fysiske, personlige (hos barn, foreldre, ansatte) og organisatoriske barrierer kan gjøre
utviklingsprosessen vanskeligere enn nødvendig.
Noen barrierer er vanskeligere å hanskes med enn andre. Mange utfordringer kan løses,
men noen krever at tiltakene justeres litt slik at man kan lykkes.

VIKTIGE FAKTORER FOR Å IDENTIFISERE BARRIERER
FYSISKE BARRIERER
Når man ønsker å endre det fysiske miljøet så kan inspirasjon og
intensjon noen ganger overgå det som fysisk er mulig i barnehagen.
•

Enkelte endringer i bygninger og uteareal kan rett og slett
ikke gjennomføres.

•

Det kan være nyttig å finne ut hva som ikke er mulig å gjøre
og legge en plan for et godt alternativ, gjerne i samråd med
vaktmester/driftsleder eller lignende.

PERSONLIGE BARRIERER
Ulike oppfatninger, forventninger og behov hos ulike personer
og grupper bør tas i betraktning.
•

Man trenger alle med på laget når man skal utvikle det fysiske
miljøet og endre praksis.

•

Vær åpen i dialogen med alle involverte og berørte.

ORGANISATORISKE BARRIERER

Tips!
•

Identifiser barrierer som
kan finnes i utformingen
av bygninger og utearealer.

•

Kartlegg hva som gjør
endringene vanskelig i
personalgruppa og finn
løsninger for å lykkes i
prosessen. En forventningsavklaring kan være nyttig.

•

Fortell foreldre i barnehagen hvilke endringer
dere har planlagt og vær
åpen for reaksjoner og
innspill fra dem.

•

Avklar rammer for hva som
er mulig å endre i organiseringen av barnehagehverdagen og vær kreativ
i arbeidet med å finne nye
løsninger.

I de fleste barnehager er det visse rammer for hva som er mulig
med hensyn til hvordan man organiserer dagsrytme, arealbruk,
personalressurser, barnegrupper osv.
•

Hvilke rammer man jobber innenfor bør avklares, samtidig
som man bør utfordre rammene på en åpen og kreativ måte.

•

Endring betyr at man må tenke nytt.
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