
Fagdag for menn i barnehagen
Barnehagens uterom – menns domene?
Trondheim, 11. april 2019



Vi har gleden av å invitere menn som 
jobber i barnehage og styrere til fagdag!

Årets fagdag tar for seg ute- og inne-
rommet i barnehagen. Vi reflekterer 
over betydningen av ulike rom, for barns 
glede og utvikling. Vi setter også søke- 
lyset på om menn og kvinner ser ulike 
muligheter og begrensinger i barns lek og  
utfoldelse i barnehagens rom. Er det en  
myte eller realitet at menn i større 
grad enn kvinner ønsker å være ute? 
Ser kvinner og menn ulike begrens-
ninger og muligheter i innerommet? 
I tilfelle hva betyr dette for barn og  
personalet i barnehagen? 

Mål for konferansen: Vi ønsker å skape en 
møteplass for menn som arbeider i barne-
hagen samt gi inspirasjon og faglig påfyll.  
Fagdag for menn i barnehagen arrangeres 
i samarbeid med Fylkesmannen i Trønde-
lag, Trondheim kommune og DMMH. 

Målgruppe: Menn som jobber i barne- 
hager i Trøndelag. Styrere inviteres også til 
å delta.

Arrangør: Dronning Mauds Minne  
Høgskole for barnehagelærerutdanning 
(DMMH), FEI Oppdragsenheten. 

Konferansen støttes av Fylkesmannen 
i Trøndelag, Trondheim kommune og 
DMMH. Programkomité: Kari Emilsen, 
Pål Rystad, Paal Christian Bjønnes, Arnt 
Nordli 
 
Konferansested: DMMH – Auditorium 
1427 i Astrid Vatnes hus
 
Konferansen er gratis

Program
0830 Kaffe og te

0900 Åpning av dagen 

0915  Menn i barnehagen – og utelivet  
 Anders Farstad, MIB Asker og virksomhetsleder ved Hval gård 

1000 Uterommet i barnehagen – sett fra en landskapsarkitekts perseptiv  
 Jens Zeevaert, landskapsarkitekt ved Asplan Viak AS

1030    Tilrettelegging av arealet - personalets muligheter i barnehagen 
 Arne Kjos, avdelingsleder ved Kuhaugen barnehage 

1100 Pause 

1130 Tumlerom i barnehagen - Barns trivsel og fysiske aktivitetsnivå
 Ole Johan Sando, høgskolelektor og stipendiat ved DMMH

1200 De yngste barna – ute og inne i barnehagen
 Henrik Berger, høgskolelektor ved DMMH
 
1230 Lunsj 

1330 Innledning og paneldebatt
 Fysisk lek inne og ute i barnehagen – hvilke rammer og vilkår har  
 leken i dag?
 Panel: 
 Magnhild Nordal Eggesbø, Trondheim kommune 
 Dag Olav Stølan, Granstubben barnehage og Kringla Friluftsbarnehage
 Odd-Arne Guttvik, Fjæraskogen barnehage 
 Anna Ingeborg Aalberg og Jan Thomas Sandvik, Granåsen barnehager
 Vegard Bones, Solbakken barnehage 

 1500 Avslutning - Vel hjem!       

  

Vi tar forbehold om endringer i programmet

dmmh.no

Påmelding:
dmmh.no/fei

Påmeldingsfrist: 
15. mars 2019

Påmelding er bindene og det er begrenset 
antall plasser.


