
Barnehagefolk er tidsskriftet for og av barnehagefolket. Tidsskriftet er et forum  
hvor profesjonen formulerer sitt fag og de fagpolitiske utfordringer barnehagefeltet  
til enhver tid står ovenfor. Barnehagefolk er et forum for kunnskapsdeling, 
erfaringsdeling og meningsutveksling. 

Frekvens: 4 ganger i året Opplag: 3 900*

Målgruppe:
Barnehagefolks målgruppe er i hovedsak barnehagelærerprofesjonen, det vil si styrere, 
fagledere, pedagogiske ledere og enhetsledere i barne-hager, samt barnehagelærerstudenter 
og barnehagelærer utdannere. Barnehagefolk retter seg også mot andre som jobber for, i og med 
barnehager, for eksempel fagsentre og PP-tjenesten. 

 Materiellfrister:  Utsendelse: Tema:
Nummer 1:  01.03.2019 15.03.2019 Pedagogikk for utsatte barn
Nummer 2:  13.05.2019 27.05.2019 Hjerneforskning
Nummer 3:  23.09.2019 07.10.2019 Humor/Femåringen
Nummer 4:  20.11.2019 30.11.2019 Barnekonvensjonen 30 år

barnehagefolk
– HELT NØDVENDIG!

barnehagefolk

Med to land i hjertet | Kultur spiser strategi til frokost | Seniorpolitikk i barnehagen 

Hva vil det si å være skikket som barnehagelærer? | Rettleiing som felles drivkraft 

Menn og mangfold i barnehagen | Konflikt eller meningsbryting?barnehagefolk   3-2018   Folka i barnehagen
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FOLKA I BARNEHAGEN

Gode barndomsminner i barnehager!

Ring 
400 70 900eller se 

ressursen.no

Vi bistår med hjelp til deler eller hele rekrutteringsprosessen, 
ledercoaching og vikartjenester på Østlandet. 
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barnehagefolk

Skap rom for handlende kropper i samtalen! | Samtale som konfrontasjon

Varmprat | Å sette seg selv på spill | Barnefellesskapet som et orkester

Å være på og bakpå | Å undersøke egen samtalepraksis
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Varmprat og  
konfrontasjon 

Gode barndomsminner i barnehager!

Ring 

400 70 900
eller se 

ressursen.no

Vi bistår med hjelp til deler eller hele rekrutteringsprosessen, 
ledercoaching og vikartjenester på Østlandet. 
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barnehagefolk
Matglede og fellesskap i barnehagen i lys av kultur, religion og identitet

Utforsk barnefelleskapet! | Fellesskap gjennom prosjektarbeid  

Utvikling i gruppe – det umuliges kunst? | Å organisere grupper i barnehagen
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Gruppen

Gode barndomsminner i bar
nehager!

Ring 

400 70 900
eller se 

ressursen.no

Vi bistår med hjelp til deler eller hele rekrutteringsprosessen, 

ledercoaching og vikartjenester på Østlandet. 
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*Opplagstallet er kontrollert av FMK Fagpressens Mediekontroll og Fagpressens revisor



Priser:
Helside: kr 15 500,-
Halvside: kr 10 500,-

Utgiver:
Habitus AS
Postboks 360 Sentrum
0101 Oslo
Telefon: 21 53 03 30
Epost: post@habitus.no
www.barnehageforum.no

Annonseformat:
Helside 195x240 mm (+ 3 mm)
Halvside 160x100 mm

Annonsering:
A2 Media AS
www.a2media.no
Henriette Brattli
Telefon: 971 98 747
Epost: henriette@a2media.no 

1/1-side
195x240 mm  
(+ 3 mm utfallende)

1/2-side
160x100 mm 


