
HEI DU! Barnehagen er for oss!
Barnehagen sett med barns blikk

VELKOMMEN TIL NASJONAL BARNEHAGEKONFERANSE

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning inviterer ansatte i 
barnehager, PPT, kommuner, statsforvaltere og høgskoler/universitet til nasjonal 
konferanse.
Årets barnehagekonferanse vil ha fokus på barns perspektiv og rettigheter i arbeidet for et trygt og 
godt barnehagemiljø.

De nye endringene i Barnehageloven fremhever personalets ansvar og plikter i arbeidet for å sikre barn et godt
psykososialt miljø, hvor barns rett til å ta del i og medvirke i felleskapet fremheves som grunnleggende. En endring
som innebærer en anerkjennelse av barn som medborgere og lekens betydning i deres livsverden.
Et trygt og godt barnehagemiljø innebærer ikke bare fravær av krenkelser, men at barnet selv opplever seg
inkludert og at det å gå i barnehagen er en positiv opplevelse.
Dette krever at vi lytter til barn og gir rom for at deres perspektiver på barnehagen tas med.
Hvordan kan vi skape arenaer for at barn får uttrykke seg, og hvordan fremme et inkluderende miljø,
med plass for alle barn og deres interesser?
På konferansen vil fagfolk belyse temaet fra ulike perspektiver, og barns stemme vil være gjennomgående.

Clarion Hotel & Congress Trondheim
24. – 25. november 2021
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0830 Kaffe og registrering

0900 Utestengt fra lek i barnehagen 
Kari Nergaard
førsteamanuensis ved DMMH  

1000 Pause

1015 «Hvem kan snakke med Ida?» 
Anne Stokstad, avdelingsleder
Helene Loe Horgmoe, pedagogisk leder
Romolslia barnehage
«Fra frø til brød» 
Anita Lie Kvien
pedagogisk leder, Ilabekken barnehage 

1130 Lunsj

1245 Barn er budbringere.
Hvordan kan arbeid med lek og lekemiljøer
fremme inkluderende barnefellesskap? 
Lene-Marie Monrad-Hole og Lene Holte,
barnehagelærere og fagformidlere i
STYD kommunikasjon AS 

1345 Pause

1400 Barns stemmer – på sporet av barns livsverden   
Hilde Merete Amundsen 
førsteamanuensis ved DMMH

1500 Avslutning

Torsdag 25. november

0900 Kaffe og registrering

1000 Kulturell åpning
Velkommen ved Else Berit Skagen
rektor ved DMMH 

1020 Åpningsforedrag
Kunnskaps- og integreringsministeren

1050 Barns rettigheter
- En rettighetsbasert tilnærming til livsmestring og 
medborgerskap
Kjersti Botnan Larsen
seniorrådgiver hos Barneombudet 

1145 Pause

1215 Makt og barns medvirkning – et kritisk blikk
Pål Dingstad
universitetslektor ved Oslo Met

1300 Lunsj

1415 Rom for alle – blikk for den enkelte?
Inger Bergkastet
lærer, spesialpedagog og forfatter

1515 Pause

1530 «Så godt å se deg»
Marius Sjømæling
generalsekretær i organisasjonen 
«Barn av rusmisbrukere» (BaR)

1630 Avslutning  

1930 Velkommen til konferansemiddag 

PROGRAM
Onsdag 24. november

Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte og endringer i 
programmet. Påmeldingen er bindende.
Vedvarer koronasituasjonen i Norge, kan konferansen bli digital. 

KONFERANSESTED
Clarion Hotel & Congress Trondheim, Brattørkaia 11
PÅMELDING www.dmmh.no
PÅMELDINGSFRIST 15. september 2021
Nærmere opplysninger: 
Torill Bøe 73 80 52 01 e-post: tb@dmmh.no
Berte Bjørngaard 48 07 50 92 e-post: bsb@dmmh.no
Anne-Lise Holmvik 73 80 52 05 e-post: aho@dmmh.no


