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Nyhetsbrev nr. 12, vå ren 2020 

Dette er det siste planlagte nyhetsbrevet fra prosjektet EnCompetence. Prosjektet skulle etter planen 
avsluttes sommeren 2020. Fordi vi hadde et så stort datamateriale og økonomi til å forlenge prosjektet 
søkte vi høsten 2019 om å utsette prosjektslutt til desember 2020. Dette fikk vi innvilget av NFR. Så, i mars 
2020, kom COVID19-pandemien og slo beina under mange av aktivitetene som var planlagt våren og 
høsten 2020. Vi har derfor fått innvilget forlengelse av prosjektet frem til 1. desember 2021. I den 
gjenstående tiden i prosjektet vil prosjektgruppa hovedsakelig jobbe med formidling av resultater; 
gjennom artikler og konferansepresentasjoner. Det blir derfor ikke egne nyhetsbrev i denne perioden, 
men de som vil oppdatere seg på ny formidling vil finne det på prosjektets side i Cristin-systemet. 
Kort oppsummert er status for EnCompetence i juni 2020 følgende: 

 

 

 

 

Avslutningskonferanse 
På grunn av COVID19-pandemien og er avslutningskonferansen som var 
planlagt 26. og 27. mai 2020  utsatt til 24.-25. november 2020: 
https://dmmh.no/fei/avslutningskonferanse-for-prosjektetnbspbr-
kompetanse-for-utvikling-av-ba 
Det er imidlertid fortsatt usikkert om det er mulig å arrangere 
konferansen i november 2020, og det er mulig den må utsettes til våren 
2021.  

Antologien; Barnehagens fysiske inne- og utemiljø. Inspirasjon til lek 
Antologien til prosjektet ble publisert 18. mai 2020. Den kan fås fra 
Universitetsforlaget. 

Nettressurs og Facebook-gruppe; Barnehagemiljo.no 
Nettressursen, som er et av prosjektets hovedresultater, er ferdig og ligger tilgjengelig for alle på internett. 
Vi har også opprettet en tilhørende Facebook-gruppe som skal fungere som forum for diskusjon og deling 
av erfaringer, tips og litteratur.   

Vitenskapelige artikler 
Siden sist nyhetsbrev har vi publisert to vitenskapelige artikler: 
Sando, O. J., & Sandseter, E. B. H. (2020). Affordances for physical activity and well-being in the ECEC 
outdoor environment. Journal of Environmental Psychology, 69, 101430, 
doi:https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2020.101430. 
 
Storli, R., Sandseter, E. B. H., & Sando, O. J. (2020). Children’s involvement in free play and the use of play 
materials in the outdoor early childhood education and care environment. Children, Youth and 
Environments, 30(1), 66-82. http://www.jstor.org/action/showPublication?journalCode=chilyoutenvi 
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