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BARN – ULIKE OG UNIKE

Kurset handler om hvordan vi kan se og anerkjenne
mangfoldet hos barna som ulike og unike. Ved å forstå og
inkludere forskjellene kan ansatte bidra til å trygge barn slik
at de opplever økt trivsel, følelse av egenverd
og livsmestring.
Målsettingen med kurset
er å fremme en inkluderende praksis og likestilling i
barnehagen. Hensikten er å gi barn utvidet handlingsrom og like
muligheter samt fremme stolthet over egen kropp og identitet.
Målgruppene for kurset
er ansatte i barnehager, men også ansatte i SFO, lærere på
småtrinnet i skolen og foresatte.

Mål i henhold til rammeplanen
•

•
•

•

•

Barnehagen skal fremme likeverd og likestilling
uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell
orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet,
kultur, sosial status, språk, religion og livssyn.
Barnehagen skal motvirke alle former for
diskriminering og fremme nestekjærlighet.
Alle skal ha like muligheter til å bli sett, hørt og
oppmuntret til å delta i fellesskap i alle aktiviteter i
barnehagen.
Personalet må reflektere over sine egne holdninger for
best mulig å kunne formidle og fremme likeverd og
likestilling.
Kurset Barn – ulike og unike gir ansatte faglig påfyll og
mulighet til refleksjon rundt rammeplanens mål knyttet
til likestilling og mangfold.

ET NORMKRITISK KURS

Kursinnhold

På kurset viser vi hvordan fremme likeverd og likestilling uavhengig av
kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, seksuell orientering og etnisitet.
Du vil få fagkunnskap, tips og metoder som er nyttig i din
arbeidshverdag.
Temaer i kurset:
• Hva er normer og normkritikk?
• Hvilke normer påvirker oss?
• Kjønn.
• Kjønns- og seksualitetsmangfold.
• Ulike familieformer.
• Kultur, etnisitet, religion og språk.
• Funksjonsnormen.
• Hva kan barnehagen gjøre for å gi rom for forskjellighet?
• Kunnskap om metoder for refleksjon og eksempler fra barnehager.
Vi legger opp til et variert kurs med forelesning, filmer, diskusjoner og
øvelser som utfordrer tankesett, verdier og holdninger.
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Likestillingssenteret

Likestillingssenteret er et tverrfaglig kompetansesenter
med likestilling som fagområde. Senterets målsetting
er å bidra til et inkluderende og rettferdig samfunn med
like muligheter for alle. Likestillingssenteret har en aktiv
informasjons- og pådriverrolle og er en drivkraft for økt
likestilling lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Senteret tilbyr kompetanseheving på kjønn og
likestilling
samt
utviklingsarbeid
tuftet
på
forskningsbasert likestillingskunnskap til offentlige
myndigheter, frivillige organisasjoner og privat
næringsliv. Arbeidsmetodene er kurs og konferanser,
utviklingsnettverk,
prosessveiledning,
mentoring,
kartlegging, forskning og utredning.
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