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MENN I BARNEHAGEN

Handlingsplan for
likestilling 2008-2010

MIB Prestelva har fått i oppgave fra fylkesmannen i Nordland å lage ett opplegg for å prøve å rekruttere
flere menn til barnehageyrket!

Likestilling 2014
”Jeg ønsker mennene velkommen i
barnehagen, men jeg vil ha menn
med variert repertoar. Barna

I handlingsplan for likestilling (2004-2007) var det satt et mål om å nå 20% andel menn i barnehagene på
landsbasis innen 2007. Dette målet er ikke oppnådd, i og med at det i dag finnes ca. 9% menn i norske
barnehager. Med disse 9% menn er Norge på verdenstoppen, men det er ikke godt nok.

trenger både dem som er nær og
kommuniserer, og dem som henger
i trærne. Vi må ikke få et ensidig
fokus på at vi skal ha ute– og

Målet for MIB-arbeidet er å rekruttere flere menn til å arbeide i barnehagen og til
førskolelærerutdanningen, samt sikre at de fullfører utdanningen og blir i barnehagen.

klatreonkler”.

Magne Raundalen,
Barnepsykolog.

MIBFILMER LAGT UT PÅ
NETT:
MiB-Rana / Høgskolen i Nesna
MiB-Drammen
Fylkesmannen i Oppland

”Både barnehage og spesielt barnetrinnet i
grunnskolen har en klar overvekt av kvinnelig
ansatte. Barn trenger voksenmodeller av
begge kjønn, og det er av betydning å sikre en
jevnere fordeling av kvinner og menn blant
ansatte i barnehage og skole. Den høye
kvinneandelen gir videre et uheldig signal til
barn og unge om at det å arbeide med barn er det
bare kvinner som gjør”
(Stortingsmelding nr.39 2001-2002).

Linker til landsomfattende MiB-nyheter, MiB-sider og MiB-artikler:
Artikkel i Vestfold Blad ”Gutta mot strømmen”
Brosjyre ”Praksiser som kan fremme likestilling og kjønnsensitivitet i barnehagen” Reform
Brosjyre MiB HiVe. Rekrutteringsbrosjyre til førskolelærerutdanningen i Vestfold.
Utenlandsk dokumentarfilm fra Tusseladden friluftsbarnehage, Tromsø.
Rapport Barnehagestyreres arbeid med likestilling i barnehagen. Spørreundersøkelse Trøndelag.
Artikkel i Budstikka ”Harald Eia foreleste på MiB-konferanse”
Artikkel i NA: Her styrer gutta!
Høgskolen i Volda ”Draumejobben for leikande menn”
”Tiltak mot frafall i videregående må starte i barnehagen”. Artikkel i Bergens Tidene
”Helter i bøker, tapere i skolen”. Artikkel fra Dagbladet.
”Ikke feminisert, men moderne”. Artikkel fra Kilden.
En pressemelding fra kunnskapsdepartementet.
Artikkel ”Hvorfor menn i barnehage og skole”
Artikkel : Krever satsing på menn i barnehagen
Hjemmeside: Asker MiB
Hjemmeside: MiB-Drammen
Hjemmeside: Nedre Eiker MiB
NRK artikkel: Kjønnsrollemønsteret skal brytes
Artikkel HIVolda: ”Menn i barnehage er en skjeldenhet”
Hjemmeside HiHedemark: ”Hvordan rekruttere og beholde menn i barnehagene”
En hovedfagsoppgave: ”Menn i barnehager” fra 1997
Erik Hauglund: Menn i barnehager - like viktig som kvinner i styrerommet .Tale.
Artikkel: Krever menn til barna Bærum Budstikke.
Artikkel: Bare menn ikke for mye mann BT
Artikkel: Rekrutteringsteam ”Bli førskolelærer” Universitetet i Agder.
Hjemmeside: Bærum MiB
Artikkel: MIB. Hva er MiB?
Blogg: Menn i Barnehagen.
Dokument: Kjønn og sånn...
Artikkel/reportasje: Barnehagen fremmer tradisjonelle kjønnsrollemønstre.
Dokument. Flere menn i barnehagen - ensbetydende med likestilling?
Yrkesveiledning. Ung.no: Barnehage- jobb for menn?

MenTeach ble startet i
Minnesota i USA i 1979 for å
øke antallet menn som jobber
med små barn. Grunnleggeren
heter Bryan G. Nelson.
Finn ut mer om MenTeach på
deres hjemmesider
www.menteach.org.

