
Utenforskap 2019 

Like muligheter for alle - barnehagen og minoritetsbarn 

 

S E P 23 og 242 0 1 9  
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O S L O  

Med utgangspunkt i barnehagens helt sentrale rolle i barns liv stiller vi på denne 
konferansen følgende spørsmål: Hva virker ekskluderende, hvordan kan få til god 
inkludering? 

F R I S T :  0 2 . 0 9 . 2 0 1 9  

PÅMELDING  https://www.utdanningsforbundet.no/kurs-og-

kompetanse/kurskalender/spes-2019/utenforskap-2019/ 
 
Målgruppe:  Kurset inngår i kursrekken til Utdanningsforbundets spesialistutdanning i 
pedagogisk-psykologisk rådgivning. Kurset er også relevant for styrere, barnehagelærere 
og ansatte i helse og sosialsektoren. 

Bindende påmeldingfrist: 2. september 2019 

Barnehagen har en stor oppgave i forhold til inkludering av alle barn. Særlig utfordrer 
dette i forhold til et multikulturelt samfunn. For å møte disse utfordringene må vi være 
bevisst hvordan vi ivaretar språk, lek, læring, foreldresamarbeid og voksen-barn 
relasjonen. 
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Fra programmet: 

• Hvert barn er et unikt barn - om mangfold i barnehagen i et multikulturelt perspektiv  
Kirsten Flaten, dosent ved Fakultet for lærar, kultur og idrett, Høgskulen på 
Vestlandet (HVL) 

• Små mennesker – stort mangfold! Utfordringer og muligheter  
Levi G Eidhamar, førsteamanuensis ved UiA 

• Inkluderende språkfellesskap – inkludering og ekskludering i barnehagen  
Katrine Giæver, høgskolelektor med språk og flerkulturelt arbeid som fokusområde. 
Hun er tidligere utdannet førskolelærer, Oslomet 

• En anerkjennende kultur i barnehagen – hva er det? 
Henrik Syse, filosof, professor, forsker I ved Institutt for fredsforskning 

• Foreldresamarbeid – barnehagen i et mangfoldig samfunn  
Vibeke Glaser, førsteamanuensis, Dronning Mauds Minne 

• Eg snakkar om det heile tida  
Camara Lundestad Joof, dokumentarisk scenekunstner, dramatiker og forfatter  

• Språk, lek og læring 
Marit Sivertsen, styrer i madamløkken barnehage, Oslo 

• Lek, vennskap og mangfold 
Anne Greve, professor i barnehagepedagogikk, OsloMet 

• Når utvikling blir traumatisert - hvordan omsorgsgivere kan legge til rette for optimal 
utvikling 
Mari K Bræin, spesialrådgiver, RVTS Øst 

  

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert 
ved avbud etter påmeldingsfristen. 
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