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Fylket Buskerud

• 21 kommuner

• 308 barnehager

- 124 kommunale

- 184 private
• 35 familiebarnehager

• Over 14 400 barn i barnehage

• Over 4 700 ansatte

• 1 364 pedagogiske ledere/32 
barnehagelærere

– Andel menn 7,1 %/6,2 %

• 553 barne- og ungdomsarbeidere

– Andel menn 6,1 %

• 1 650 assistenter

– Andel menn 11,1 %



Fylkesmannens oppgaver vedrørende 
arbeidet med likestilling

– Legge til rette for kompetansetiltak 

– Arbeide for lokalt utviklingsarbeid og 
erfaringsspredning for å fremme likestilling mellom 
gutter og jenter i barnehagen

– Samarbeidsaktører: Likestillingsteam, 
Likestillingssenteret, kommunene, barnehagene

– Arbeidet skal ses i sammenheng med 
kompetansestrategien



Det var fire unger på hvert bein!

Jeg er glad i barn. De klatrer på oss, og vi 
løper og løper. Hele tiden!

Vi spiller fotball, det er gøy å leke med dem!

Jeg har aldri tenkt på å jobbe i barnehage. 
Dette er første gang jeg får ideen.



Lekeressurs, hva er det?

• Gutter i ungdomsskolen, 

– er i barnehagen og leker med barna

• Er med barna på deres premisser 

• Tar initiativ til aktiviteter/lek

• Får veiledning av mannlige ansatte 

– barne- og ungdomsarbeider eller barnehagelærer       

• Forslag på aktiviteter:

– LEK, LEK, LEK

– Tegning, maling, bygge med lego, musikkstund, 
fotballskole, skigåing, aking, lesing og masse andre 
aktiviteter



Hvorfor lekeressurs?

• Hørte om tiltaket i Lundegaardsløkka
barnehage i Lillehammer/Oppland

• Styrer i barnehagen presenterte tiltaket for 
barnehagemyndighetene i Buskerud, høsten 
2013

• Vi presenterte det for MIB nettverket i 
Buskerud

– Det er et godt og fungerende Mib-nettverk i Buskerud  

• Både barnehagemyndighetene og MIB ønsket å 
prøve ut tiltaket i våre barnehager



Hvordan få lekeressurs til 
barnehagen?

Fylkesmannen
• Fylkesmannen lyser ut

• Barnehagene søker til 
Fylkesmannen

• Søknadsskjema utformet 
av Fylkesmannen

• Søknaden må inneholde:

– Bakgrunn

– Motivasjon

– Plan for arbeidet

– Omfang/Tidsplan

– Samarbeidsparter

– Disponering av midler

Barnehagene
• Etablere samarbeid 

med 
ungdomsskolene

• Presentere 
barnehageyrket

• Skriftlig jobbsøknad

• Lønn

• Gode veiledere



Kriterier for å få midler?

• Gutter

• Samarbeid med ungdomsskolen

• Krav til veiledere

– Mannlige pedagoger 

– Mannlige barne- og ungdomsarbeidere



Faktatall

ÅR BARNEHAGER/
KOMMUNER

GUTTER VEILEDERE SUM

13/14 19/5 60 26 164 403,-

14/15 29/11 77 37 348 470,-

15/16 26/8 88 39 430 642,-

16/17 30/9 116 43 491 590,-

17/18 21/6 70 34 415 632,-*



Barnehagens rapportering 
til Fylkesmannen

• Navn på samarbeidsungdomsskole(r)  

• Antall søkere på «stillingen»

• Antall lekeressurser

• Omfang/antall timer totalt

• Antall mannlige veiledere

• Bruk av midler – restmidler?



Synergieffekter

• Veilederne er mannlige rollemodeller for gutta

• Beholde mennene som jobber i barnehagene 
fordi de føler seg mer verdsatt i barnehagen 
(veilederne)

• Statusheving av mennene i barnehagene

• Foreldre opplever det som positivt

• Rekruttering til yrke senere, eventuelt andre 
omsorgsyrker

• Barna synes gutta er morsomme å leke med

• Utgift til lønn til gutta er marginal 
sammenlignet med hva som gir «fortjeneste» 
for barnehagen/barna/ansatte/foreldre



Veien videre

• Hver kommune får kompetansemidler og kan 
selv velge å sette av penger til 
lekeressurstiltak

• Fortsette rapportering fra 
barnehagene/kommunene 

• Evaluering av tiltaket

• Første kull går nå i 2./3. klasse på 
videregående skole



Det er for tidlig å si om jeg vil velge denne 
yrkesveien.

Jeg tror dette opplegget virker for å få flere 
menn i barnehagene

Spennende, men vet ikke enda



De leker masse med oss. Og så tøyser de så mye med oss! 
roper jente (5) andpusten og fornøyd. 

Kom vi tar dem!

Vi klatrer på dem, roper gutt fire år.

Pappa smiler og sier: de dagene gutta er i barnehagen får 
jeg nesten ikke med meg sønnen min hjem.



SPØRSMÅL?



TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!

Kontaktinfo: 

Sissel E. Berger, fmbuseb@fylkesmannen.no, 
32266953

Anne Hermansen, fmbuach@fylkesmannen.no, 
32266858 
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