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Det er lov å «kline» – med maling

Hva har dere lyst til å gjøre?

Skal vi male? Ett enstemmig «JA» høres klart og tydelig. Etterfulgt av et
spørsmål om «fingermaling?». Selvfølgelig skal dere få male med fingrene!
Barna sitter lenge med hendene i bøttene med fingermaling. De masserer
malingen mellom fingrene, og trykker hendene mot arkene.

“Barnehagen skal legge til rette for samhørighet og kreativitet ved å bidra til
at barna får være sammen om å oppleve og skape kunstneriske og kulturelle



uttrykk.” Rammeplan for barnehagen, 2017.

Hva skjer hvis vi blander?
En voksen spør barna hva som skjer om de blander blå og gul. To av barna
har disse fargene på hendene sine. De ser undrende på hverandre, før de
«kliner» hendene mot hverandre. «Få se» spør den voksne, og barna viser
frem, og studerer hendene sine. «Hva har skjedd?» spør den voksne. Barna ser
på hverandre, og til slutt sier de «GRØNN!»

Barna har behov for lek, og leken skal ha en sentral plass i barnehagen. Alt
kan bli til en lek. Lekens egenverdi skal anerkjennes, og barnehagen skal gi
gode vilkår for lek og vennskap. Leken skal være en arena for barnas utvikling
og læring, og for sosial og språklig samhandling.

Når våren kommer, har man allerede malt utallige ganger i løpet av
barnehagehverdagen. Barna elsker det, og de har alle i sitt eget tempo vendt
seg til hva maling er, og konsistensen på malingen.

Når vi starter opp i august er det ikke alle ettåringer som har sett maling før,
og når malingen tas frem er det en spennende ny opplevelse for mange. Det
er en prosess. Mange kan være redde for å få det på hendene sine, og det å
lage håndavtrykk eller drive med fingermaling er ikke aktuelt. Sakte men
sikkert venner de seg til tanken til å ha dette på hendene, og når de har sett
andre barn kose seg med malingen blir det fort attraktivt. Det har vært
spente, undrende ansiktsuttrykk når malingen har blitt massert inn i hendene
og den glir mellom fingrene. For ikke å snakke om når den pensles under
foten din.

Det beste ansiktsuttrykket får du når de barna som har vært så skeptisk til å
få maling på hendene endelig vil prøve. Når de får en malingsklatt i handa,
og begynner å massere det inn. Det uttrykket som da lyser opp ansiktet, og
forteller deg at dette var gøy. 

Hver dag kommer over 13 000 barn til våre 177 barnehager over hele landet.
Det er en enorm tillitserklæring. Vi har ansvaret for det kjæreste du har, og vi
jobber hver eneste dag for at våre barn skal få den beste barndommen en
barnehage kan medvirke til.


