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• Valgt inn i bystyret og i oppvekststyret 

• Folkevalgtopplæring 

• Blir presentert utfordringer og status  

• Møter sentrale personer 

• Møter fagforeninger 

• Menn I barnehage nevnes ikke med et ord 

 

 

 

 

 



 

 

Nå starter 

jobben som 

folkevalgt! 









Rune Askeland (V) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av H,Ap, V, KrF, Sp, 

R: 

Kommunalstyret for oppvekst ber om følgende sak: 

1. Rådmannen kommer i løpet av første halvår 2017 med en sak som beskriver 

forslag til 

tiltak for å få en bedre kjønnsbalanse i barnehagen. 

I saken bes rådmannen vurdere: 

- Opprette dialog med andre kommuner som har en bedre kjønnsbalanse for å få en 

erfaringsutveksling. 

- Opprette dialog med UiS med hensikt om å kunne rekruttere menn som er under 

utdanning til å bli barnehagelærer, etter endt utdanning. 

- Vurdere å delta i ulike prosjekt som andre kommuner har gode erfaringer fra 

2. Tiltak og mål for en bedre kjønnsbalanse i barnehagen skal implementeres i 

kvalitetsplanen ved neste rullering 

3. Statistikk over kjønnsbalansen skal implementeres i kvalitetsmeldingen for 

2017. 

4. Stavanger kommune har som målsetting om å oppnå en andel på 20% menn 

i barnehagen, som er det nasjonale målet. Stavanger skal til enhver tid følge 

det nasjonale målet. 





Veien videre 

Kommunalstyret for oppvekst enstemmige vedtak: 

1. I arbeid med rekruttering av flere pedagoger i barnehagen vil administrasjonen vektlegge 

tiltak som kan bidra til å øke andel kvalifiserte mannlige søkere. 

2. Kommunen skal aktivt oppmuntre menn i Stavangerbarnehagen til å bli praksisveiledere, 

og samarbeid med universitetet i Stavanger om målrettet bruk av mannlige 

praksisveiledere for å rekruttere mannlige studenter. 

3. Barnehagesjefen orienterer barnehagene i Stavanger om prosjektet «Lekeressurs», og 

anbefaler barnehagene å delta i prosjektet som et langsiktig bidrag til rekruttering av 

menn i barnehagen. 

4. I samarbeid med opplæringskontoret arrangeres eget informasjonskurs til ufaglærte 

mannlige assistenter for å rekruttere flere menn til kommunens interne fagopplæring. 

5. Erfaringsdeling rundt tema rekruttering av menn med pedagogisk kompetanse settes på 

agendaen i nettverksmøter med Universitetet i Stavanger, nabokommuner og i 

storbynettverket. 

6. Eget punkt om likestilling og rekruttering av menn med pedagogisk kompetanse 

innarbeides i Stavangerbarnehagens kvalitetsplan og kvalitetsmelding. 

7. Rådmannen bes vurdere å ta kontakt med andre kommunar med høgare andel mannlege 

barnehagestyrarar, for å lære om rekruttering til desse stillingane 

8. I samarbeid med opplæringskontoret oppfordres ufaglærte mannlige assistenter til å søke 

på relevante utdanninger ved UiS for å styrke pedagogisk kompetanse også hos menn. 







Tusen takk for meg☺  


