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Hva er Menn i barnehage? 

Et prosjekt i regi av Trondheim kommune med  
 mål om å øke andel menn med barnehagekompetanse  

i Trondheimsbarnehagene. 
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Bakklandet - Privat 
Furutoppen - Kommunal 
Granåsen - Kommunal 

Kroppanmarka - Kommunal 
Solbakken - Privat 

Sverresborg - Kommunal 

DE SEKS  
PROSJEKTBARNEHAGENE 



Hva tilbyr vi deltakerne? 
Et fullverdig komprimert utdanningsopplegg til 
fagbrev med gode forutsetninger  for arbeid. 

 

 8-12 ukers praksis i barnehage 

 4 ukers sommerpraksis 

 Skolegang – 2 år i løpet av 1 år 

 4 uker sommerjobb 

 Garantert læreplass ved fullført skolegang 

 Komprimert læretid  12 – 16 måneder mot 24 normalt 
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Målgruppe: 

 Menn over 26 år 

 Skal ikke ha rettigheter i VGS 

 Språkkrav 

 Ikke (mye) erfaring fra omsorgsyrker 

 Fortrinnsvis ledig 26 + uker 

 Skal være tilgjengelig gjennom hele 
gjennomføringsperioden 

 Ha rett på ytelser fra Nav under 
gjennomføringen 

 Ha politiattest (sedelighet, rus og vold) 
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Opptak og intervju: 

 Innsøking via Nav 

 Alle vi innsøkte på intervju 

 Gruppeintervju 10 pers 
 Enhetsledere, personaltjenesten og meg 
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Kandidatene presenterer seg selv ved hjelp av dette skjoldet 
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Utdanningsmodellen: 

 VG1 Helse og oppvekst høsten 2014 

 VG2 Barne- og ungdomsarbeider våren 2015 

 Lærlingperiode fra august 2015 (12-16 
måneder ut fra kompetanse og erfaring) 

 Fagprøve og fagbrev 
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2014 

2015 

2016 

Totalt antall måneder praksis inkludert godskriving 

Tilpasset modell, læretid minimum 12 mnd, maksimalt 16 mnd (40% - 65% lønn). 

Fokus på individuell vurdering. Godskriving basert på erfaring og utdanning (Max 2 mnd). 

Ikke fellesfag i modellen, evt 80% læretid + skole (Veksling, opp til 2 mnd i tillegg). 

Praksisperiode 

12 uker 

Sommerpraksis 

4 uker 

Vg 1 HO 

13 uker skole 

12 uker praksis 

Vg 2 BUA/HFA 

13 uker skole 

12 uker praksis 

Sommerjobb 

4 uker 
Læretid 

6 mnd 

Praksis:  

6 mnd 

22 

Praksis:  

9,5 mnd 

Praksis: 

6,5 mnd 

Fagprøve Evt ekstra 

læretid 1-4 mnd 

Læretid 

6 mnd 

+ 2  = 24 mnd 

Utdanningsmodellen: 
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Kostnad for kommunen 

Varighet Lønn 
Tilskudd 
fra STFK 

Gjennomsnitt total 
kostnad pr lærling 

Ordinær 
lærling 

24 
måneder 

40% / 60% 
122.320kr / 183.480kr 

45.000 kr 
Ikke til lønn 

215.000 kr pr pers 

Menn i 
barnehage 

12 -  16 
måneder 

40% / 65% 
122.320kr / 198.700kr 

30.000 kr 
Mer frihet 

210.000 kr pr pers 
4,2 mill for MIB* 

* Personaltjenestens totale utgifter for 20 oppvekstpiloter, inkl. 

personalresurser og lønn. Tilskudd og enhetenes egenandel inkludert. 
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Totalt 53 ”søkere”, alle på intervju 

Gruppeintervju – 5 intervju med 8-12 deltakere 

10 uker i praksis for 28 oppvekstpiloter 

2 rolige uker for å bli kjent 

Fagdag sammen med veileder – stilte krav til dem! 

Introduserte 6 kompetansemål fra læreplanen 

OLK-Web, dokumentering og vurdering 

Sommerjobb for de 20 beste – 4 uker ila. sommeren 

Skolestart 18. august – 18 møtte opp og går fortsatt 

Vekslingsmodell, ca 50% praksis 

 

Gode tilbakemeldinger! Skolen, barnehage, deltakere 

Hvordan har det gått? 
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Profilering… 
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Utradisjonelle yrkesvalg 
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Utradisjonelle yrkesvalg 
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Det er store ting på gang!  

 

Etter et inspirerende innlegg på en konferanse om kjønn, mangfold, likestilling 

og likeverd i Trondheim i november 2014 har Menn i barnehage spredt seg til 

store deler av landet. Suksessen er et faktum! 

 

Statsministeren Erna Solberg applauderer og inviterer rekruteringsmester 

Ingar Sandum på kake utenfor stortinget. 

 

21-Nyhetene, fredag 25.juni 2016: 
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”Her skal det feires!” 



Mer informasjon: 
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www.mennibarnehage.no 

 

 

http://www.mennibarnehage.no/

