Fagdag for menn i barnehagen
Kunst, kultur og kreativitet i barnehagen en mannskultur?
Onsdag 15. april 2020: Nord universitet, Levanger
Torsdag 16. april 2020: DMMH, Trondheim

Program

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

0830 Kaffe og te
0900 Åpning av dagen
0915 Kunst, kultur, kreativitet og mangfold i barnehagen – ulike interesser
og ulike ferdigheter?
Vegar Bones, pedagogisk leder ved Solbakken barnehage
Ingar Arne Aae, pedagogisk leder ved Espira Casa Musica barnehage
0945 Kulturuttrykk og IKT i barnehagens arbeid
Thomas Nguyen, høgskolelektor i musikk ved DMMH
1015 Pause med kaffe og frukt
1030 Praktisk arbeid med kunst, kultur og kreativitet i barnehagen og
refleksjonsgrupper
Deltakerne deles inn i grupper som vil rullere på 8 ulike stoppesteder hvor
det presenteres praktiske eksempler og det reflekteres over ulike tema.
Stoppested 1

Målgruppe: Alle menn som jobber i
barnehagen. Styrere er også velkommen.
Arrangør: Fagdagen er et samarbeid
mellom Fylkesmannen i Trøndelag (FM),
Nord universitet, fakultet for lærerutdanning, kunst og kulturfag og Dronning
Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) samt representanter fra praksisfeltet.

Stoppested 5

Stoppested 7

IKT i arbeid med
Kreativ lek med
barn i barnehagen tall, rom og form i
barnehagen

Musikkutrykk i
barnehagen

Koding med Beebot og hvordan
lage historier

Patrick Nordstrøm,
pedagogisk leder
ved Solbakken
barnehage, Trondheim

Ingar Arne Aae,
pedagogisk leder
ved Espira Casa
Musica barnehage,
Levanger

Kari Olafsen Aunet,
enhetsleder ved
Levanger kommune

Programkomite: Vegar Bones, pedagogisk
leder ved Solbakken barnehage, Ingar
Arne Aae, pedagogisk leder ved Espira
Casa Musica barnehage, Pål Gerhard
Rystad, høgskolelektor ved DMMH, Berit
Sunnset, seniorrådgiver hos Fylkesmannen,
Elin Børve studieleder ved barnehagelærerutdanningen Nord universitet,
Levanger, Kari Emilsen, dosent ved
DMMH, Berte S. Bjørngaard, seniorkonsulent ved FEI Oppdragsenheten, DMMH.

Stoppested 6

Stoppested 8

Refleksjon i gruppe

Refleksjon i gruppe

Konferansested:
Levanger:
Nord universitet, campus Levanger, Storsalen Nylåna.
Trondheim:
DMMH, Astrid Vatnes Hus rom 1427.

Stoppested 2

Stoppested 3

Mål for fagdagen: Vi ønsker at dagen skal
være en møteplass for menn som arbeider i barnehagen, i tillegg gi inspirasjon og
faglig påfyll.

Mona Rosenlund,
universitetslektor i
matematikk ved
Nord universitet
Signe Hanssen
høgskolelektor i
matematikk, ved
DMMH

Stoppested 4

Refleksjon i gruppe Refleksjon i gruppe

1215 Lunsj
1300 Praktisk arbeid med kunst, kultur og kreativitet i barnehagen og refleksjonsgrupper forsetter. (Se tabell over)
1440 Plenumsdialog
Oppsummere fra gruppearbeidene,
refleksjon og diskusjon i plenum
Ledelse: Vegar Bones og Ingar Arne Aae
1500 Avslutning

Dagene ledes av:
Elin Børve på Levanger
Kari Emilsen i Trondheim
Konferansen er gratis.

Påmelding:
dmmh.pameldingssystem.no/mib
Påmeldingsfrist:
20. mars 2020
Påmelding er bindene. Det er begrenset antall plasser.

Vi tar forbehold om endringer i programmet

