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Velkommen til fagdager 
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) inviterer 
barne- og ungdomsarbeidere, assistenter og ansatte i kommune- og fylkesadministrasjoner til fagdager.  
 
Høsten 2013 kom strategiplanen: Kompetanse for framtidens barnehage 
(Kunnskapsdepartementet). Et mål i planen er at alle ansatte i barnehagen skal få muligheten til å øke 
sin kompetanse. Kompetansestrategien omfatter fire tematiske satsingsområder som er forankret i 
formålet og rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver. Disse er: pedagogisk ledelse, danning 
og kulturelt mangfold, et godt språkmiljø og barn med særskilte behov.  
 
På fagdagene tilbys foredrag og kurs som kan gi økt innsikt innenfor disse områdene. Vi ønsker 
velkommen til faglig oppdatering, refleksjon og meningsutveksling. 
 
 

Kurs 1 6. mars kl 0900 - 1500 
 

Boltrelek og lekeslåssing i barnehagen 
 
Rune Storli, førstelektor ved DMMH 
 
Barns viltre lek har tradisjonelt fått liten oppmerksomhet i barnehagen, selv om det er en form for lek 
som mange barn tydelig setter stor pris på. Mange voksne har et anstrengt forhold til den viltre leken og 
er usikre på hvordan de skal forholde seg til den. 
Målet med kurset ”Boltrelek og lekeslåssing” er å formidle kunnskap om både egenverdien og 
nytteverdien av denne typen lek. I tillegg vil kurset ha en praktisk del, der deltakerne får prøve ut enkle 
lekaktiviteter i gymsalen. 
 
 

Kurs 2 6. mars kl 0900 - 1500 
 

0900 – 1130 Vennskap i barnehagen     
 

Marianne Schram, høgskolelektor ved DMMH 
 

Foreleser vil sette søkelyset på hvorfor vennskap er viktig for barn, betydningen av 
vennskap i forhold til etikk og moral, vennskap og kjønn og voksnes betydning for barns 
vennskap. 
 

1130 - 1230 Lunsj 
 

1230 – 1500 Mobbing i barnehagen 

- barnehagens rolle i det forebyggende arbeidet 
 

Kari Nergaard, høgskolelektor ved DMMH 
 

Foreleser vil komme inn på spørsmål som: hva er mobbing, og hvordan kan man se 
mobbing i barnehagen? Hvilke kjennetegn skal vi se etter? Hva forebygger mobbing og 
hvordan kan vi jobbe forebyggende mot mobbing i det helhetlige pedagogiske arbeidet i 
barnehagen? 



Kurs 3 6.mars kl 0900 - 1500 

 

0900 – 1130 Barnehagen som lærings- og danningsarena 
 
  Kjersti Nissen, høgskolelektor ved DMMH  
   

Foreleserne vil presentere teori og erfaringer fra pilotprosjektet Barnehagen som 
lærings- og danningsarena.  
Dette prosjektet er initiert av Kunnskapsdepartementet, og 6 fylker har deltatt. I Sør-
Trøndelag omfattet det 11 barnehager, som våren 2012 gjennomførte et 
utviklingsarbeid i samarbeid med DMMH. Hver barnehage har skrevet en artikkel ut fra 
erfaringer med å møte og legge til rette for dannings- og læringsprosesser i 
barnehagen. Departementets mål er at utviklingsprosjektene skal bidra til en klargjøring 
av hvordan danningsbegrepet kan forstås inn i barnehagens praksis.  

  

1130 - 1230 Lunsj 
 

1230 - 1345 Æ bli mæ i møte med dæ 
Hvilken opplevelse og forståelse kan barn få av seg selv ved at voksne tar deres 
følelser på alvor? 
 

 Nina Hervik, prosjektleder ved Vestkanten barnehage i Trondheim kommune  
 

1345 – 1500 Ho hadd sykla se tå, e ha trøsta ho e 
 Hvordan barn uttrykker og opprettholder vennskap 
 
  Ragnhild Langegård, prosjektleder og Elfrid S. Skjerve, fagarbeider 
 ved Voll barnehage i Rennebu kommune  
 
 

Kurs 4 7. mars kl 0900 - 1500 
 

Hvordan kan ansatte bidra til barns trivsel og medvirkning i barnehagen? 

  
Åse Bratterud, forsker ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, NTNU 
Ellen Beate Sandseter, førsteamanuensis/prorektor ved DMMH 
Monica Seland, førsteamanuensis ved DMMH 
 
Barns trivsel og medvirkningen i barnehagen står høyt på den politiske agenda, og kurset vil fokusere 
på hvordan man kan jobbe med dette i barnehagen. Kurset vil bestå av en blanding av presentasjon av 
resultater fra prosjektet Barns trivsel og medvirkning i barnehagen fra 2012, og diskusjoner og 
gruppearbeid hvor deltakerne inviteres til å komme med sine synspunkt og erfaringer. Hovedfokus i 
kurset vil være hvilke faktorer som bidrar til å skape trivsel og mistrivsel hos barn i barnehagen, hvordan 
barns medvirkning blir ivaretatt i barnehagen, og foreldrenes medvirkning og opplevelse av egne barns 
trivsel. 
 
 
 
 



Kurs 5 7. mars kl 0900 - 1500 
 

Skal vi syng oss sammen?   
- hvordan musikk kan bidra til vennskap og glede over å være sammen 
 
Ingrid Bjørkøy, høgskolelektor ved DMMH 
 
Dette er et praktisk kurs med sang, musisering og deling av kunnskap og erfaringer for å øke 
forståelsen av musikkens betydning i samspill mellom barn og voksne i barnehagen. Kurset knytter 
musikk til temaer som kommunikasjon på barns premisser, anerkjennelse av barns uttrykksformer og 
det å bevege seg i takt med barna. Med andre ord, hvordan du som pedagog i barnehagen kan få et 
godt samspill med barn gjennom bruk av musikk.   
 
 

Kurs 6 7. mars kl 0900 - 1500 

 

Matematikk skaper vennskap     

 
Anne Nakken, høgskolelektor ved DMMH 
 
Kurset vil fokusere på hvordan barnehagen kan legge til rette for at alle barn får gode opplevelser 
knyttet til rammeplanens kapittel om «Antall, rom og form». Det vil i stor grad bli lagt opp praktisk, hvor 
det blir fokusert på hverdagssituasjoner, leker og aktiviteter i barnehagen hvor barna oppdager og 
bruker matematikken. Det at barna får oppleve noe sammen, resonnere sammen, finne ut sammen og 
lytte til hverandres tenkning bidrar også til vennskap og trivsel i barnehagen. Fokuset blir både på de 
yngste og de eldste i barnehagen, og eksempler knyttet til både tall, form, rom og måling. Dagen blir 
tankevekkende, morsom, nyttig og inspirerende!  
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