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LIKESTILLING I BARNEHAGENE I SVELVIK

Tiltaksplan for likestilling i
barnehagene.
Inkludering av alle uavhengig av kultur,
religion og etnisk bakgrunn. Barnehagen skal
reflektere og respektere det mangfoldet som
er representert i barnehagen.

I Svelviks barnehager
handler det om at jenter og
gutter skal ha like
muligheter.

”Likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles i barnehagens pedagogikk. Barnehagen skal
oppdra barn til å møte og skape et likestilt samfunn. Barnehagen skal bygge sin virksomhet
på prinsippet om likestilling mellom kjønnene. Gutter og jenter skal ha like muligheter til å bli
sett og hørt og oppmuntres til å delta i felleskap i alle aktiviteter i barnehagen.”
(Rammeplanen 2011, s. 12.)

Personalet i barnehagene jobber bevisst med:
o Alle barn har lik mulighet til å delta i forskjellige aktiviteter, og at vi voksne ikke
tillegger barn egenskaper fordi de er gutter eller jenter.
o I vennskapsuken på høsten fremheves det at ALLE kan være venner, både jenter og
jenter, gutter og gutter, gutter og jenter.
o Barnegruppen deles i mindre grupper i hverdagen, hvor leken står i sentrum og ikke
kjønn.
o Se barna, være tilstede der hvor barna er.
o Vi er støttende, engasjerte og motiverende i møte med barnas ønsker og valg av lek
og aktivitet, og introduserer barna for nye og ukjente ting.
o Reflektere over egen praksis. Vi må tørre å stille spørsmålstegn til egne holdninger og
praksis.
o Ta med barna i refleksjonen over det å være jente og det å være gutt.
o Bruke skogen og fjæra bevisst som gode nøytrale arenaer for likestillingsarbeidet.

Hva kan foreldre gjøre?


Være bevisst og reflektert over egne holdninger og å være inkluderende i forhold til
mangfoldet.



Vise forståelse for at barn kan ha både guttevenner og jentevenner.
Det å mestre kommunikasjon og lek med
ALLE barna i barnehagen er en sosial
kompetanse. ALLE har noe å lære av ALLE.

