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Denne boken gir en innføring i spørsmål omkring kjønn og likestilling i barnehagen.
Gjennom kunnskap om likestilling og ved å løfte fram egen hverdagspraksis får du som jobber i barnehagen
nye briller og dermed ny innsikt i egne relasjoner med jentene og guttene. Likestilling handler først og fremst
om relasjoner! Arbeid med likestilling fører også automatisk med seg ny forståelse for og endring i den
praksis barnehagen har med tanke på barns medvirkning, demokrati og danning.
«Å dele rom med flere gutter plaget meg ikke» - her er jentenes private bilder og historier fra Forsvaret
Oppslagstavle Har ledig bolig. Dersom du har en bolig ledig eller om du har et rom ledig i kollektivet ditt,
legger du inn et oppslag om det her.
Rosfjord Strandhotell Innerst i Rosfjorden ligger Rosfjord Strandhotell med sine leiligheter, hotellrom, hytter
og sin store campingplass. Det er det største utbygde. NRK Super er det største norske nettstedet for barn! Hos
oss får du TV, spill, radio og nyheter. Har du problemer med nett-TV? Gå inn på tv.nrk.no/hjelp Freidig J04 jenter som bryr seg om hverandre. Fornøyde jenter etter årets første sonekveld Beveger du deg rundt i
Kambodsjas bakgater på kveldstid kan du komme over mindreårige jenter som selger seg på gata. (Foto:
Flickr Creative Commons, Lin Mei) Førstelektor Brit Eide (t.v) og førsteamanuensis Nina Winger har forsket
på tilstedeværelse, tilgang og tilhørighet i barnehagen og presenterte sine foreløpige. Gro J. S. Fegth 2008 Side

1 Bruk av kilder Når du har hentet og brukt informasjon til oppgaven din er det nødvendig at du oppgir hvilke
kilder Strikk til barna. Av Nina Isabell Abrahamsen. En strikket garderobe fra 0 til 8 år. I denne boka får du 20
oppskrifter på plagg til jenter og gutter i alderen 0. 21.11.2016: Ulvehundgåten til Superfinale. 25 000
sjetteklassinger har stemt fram Ulvehundgåten som en av superfinalistene til Bokslukerprisen.

