
Nasjonal barnehagekonferanse

Ute hele dagen
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning inviterer 
ansatte i barnehager,  kommuner, fylkesmenn og  høgskoler/universitet  
til nasjonal konferanse

2.–3. mars 2016 | Scandic Hell Hotel, Stjørdal	 www.dmmh.no



Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) inviterer til nasjonal 
konferanse om barnehagers bruk av natur og uteområder. Gjennom gode naturopplevelser får barn 
kjennskap til sammenhengene i naturen og kan på ulike måter selv bidra til å ta vare på den.

Å være ute i barnehagen byr på rike muligheter for opplevelser og læring på mange områder.  
På konferansen vil gode eksempler fra praksisfeltet bli presentert. I tillegg presenteres aktuell 
forskning. Vi ønsker å se framover mot nye muligheter for undring, utforskning, lek og læring i 
naturen og inspirere til ny forskning på området.

I 2004 og 2010 arrangerte DMMH konferansen «Ute hele dagen» hvor deltagere fikk oppleve  
god stemning og inspirerende innlegg.

Mål for konferansen
• Presentere forskning innen feltet
• Presentere gode utviklingsprosjekt om barn og natur fra ulike barnehager
• Inspirere ansatte i barnehager, høgskoler/universitet og andre som arbeider med barn
• Tid til å møte andre som er opptatt av temaet og diskutere ulike utfordringer fra egen 

barnehagehverdag

Konferanseavgift
Konferanseavgift - helpensjon i enkeltrom (inkl. middag): kr 3600
Konferanseavgift - helpensjon i dobbeltrom (inkl. middag): kr 3300
Konferanseavgift – dagpakker begge dager: kr 2500
Konferanseavgift – dagpakke 2. mars: kr 1300
Konferanseavgift – dagpakker 3. mars: kr 1300
Konferansemiddag 2. mars: kr 500
Overnatting 1. – 2. mars: kr 1200



ONSDAG 2. MARS
0900  Kaffe og registrering

1000 Åpning 
Velkommen, Ingar Pareliussen, prorektor og førsteamanuensis i naturfag ved DMMH 

1015 Natur og dyreliv i nærmiljøet
 Otto Frengen, naturfotograf og ornitolog 

1100 What is going on out there?
– var tittelen på den første doktorgraden som er skrevet om barn i naturbarnehager

 Kari-Anne Jørgensen, førsteamanuensis ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold 

1145 Pause

1205 Uteområdet, vårt pedagogiske eldorado 
 Ann Elisabeth Kjøraas, enhetsleder ved Vårtun barnehage i Steinkjer

1230 Utforsker i dag, utvikler i morgen
 Siri Mette Petersen, enhetsleder og Krismar Lohsen, fagleder ved Bymarka naturbarnehage i Trondheim 

1300  Lunsj

1415 Med Gopro-kamera på magen! Hvordan opplever barn natur?
Henrik Rosted Neegaard, høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA)

1515 Pause

1545 Inne hele dagen – for sikkerhets skyld…
 Ellen Beate H. Sandseter, førsteamanuensis/FoU-leder ved DMMH og Ole Johan Sando, høgskolelektor ved DMMH 

1630 Avslutning

2000 Konferansemiddag på hotellet 



TORSDAG 3. MARS
0900 Formidling av dybdeøkologi og naturnærvær i barnehagene

Per Ingvar Haukeland, førsteamanuensis ved Høgskolen i Sørøst Norge og forsker 1 ved Telemarksforsking

0945 Kreativt og skapende arbeid med form og tall ute
 Jørgen Moe og Beate Nergård, høgskolelektorer ved DMMH 

1030 Pause og utsjekking
 
1100 Hverdagen ute med de minste
 Henrik Berger, baseleder i Ferista friluftsbarnehage i Trondheim

1130 Lunsj

1230 Lek, trivsel og fellesskap i uterommet, muligheter og utfordringer
 Kathrine Bjørgen, høgskolelektor/stipendiat ved DMMH og Pål Rystad, høgskolelektor ved DMMH     

1330 Pause

1345 Lær av trær, gro i ro 
 – om lekens betydning i barndommen

 Margreth Olin, prisbelønnet filmskaper

1445 Avslutning

Nærmere opplysninger kan fås ved DMMH, FEI oppdragsenheten:
Anne-Lise Holmvik tlf: 73 80 52 05 e-post: aho@dmmh.no
Torill Bøe tlf: 73 80 52 01 e-post: tb@dmmh.no
Elin Alvestrand tlf: 73 80 52 88 e-post: ea@dmmh.no
 

PÅMELDING: www.dmmh.no
Påmeldingsfrist: 28. januar 2016

Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte og endringer i programmet. Påmeldingen er bindende.


