
Å SKAPE BÆREKRAFTIGE
BARNEHAGER

PERSPEKTIVER, MULIGHETER OG UTFORDRINGER

28. September
Kl. 09.00-12.00

29. September
Kl. 09.00-12.00

30. September
Kl. 09.00-12.30

Digital konferanse  
2020



09.00 - 09.15
Åpning, velkommen ved rektor, kulturelt innslag

09.15 - 09.45
Åpningsforedrag ved Professor Sean Blenkinsop,

Simon Fraser University, Canada

Tittel: Wild Pedagogies … or … changing the world
through early childhood education

Q&A

09.45 - 10.00
Pause

10.00 - 11.00
Parallellsesjoner

11.00 - 11.15
Pause

11.15 - 12.00
SIG - groups

PROGRAM 
28. September

https://www.hvl.no/en/research/conference/barnehageforskningskonferanse2020/SeanBlenkinsop/
https://www.hvl.no/globalassets/hvl-internett/arrangement/2020/barnehageforskningskonferansen/28.09.20---parallell-program-til-nett..pdf
https://www.hvl.no/globalassets/hvl-internett/arrangement/2020/barnehageforskningskonferansen/28.09.20---sig-nett.pdf


09.00 - 09.30
Hovedforedrag ved Professor Eva Johansson, Filiorum, Universitetet i

Stavanger

Tittel: Tilhørighet – Å skape felleskap i barnehagen
Q&A

09.30 - 09.45
Pause

09.45 -10.45
Parallellsesjoner

10.45 -11.00
Pause

11.00 -11.30
Hovedforedrag ved Minyi Lin og barnehagelærer Jingyi Xu, Beijing,

Kina
Tittel: Reasearch-practice partnerships for quality improvement in
early childhood education: Case studies from contemporary China

Q&A

11:30 - 12.00
Quiz - Kahoot

Program 
29. September  

https://www.hvl.no/forsking/konferanse/barnehageforskningskonferanse2020/eva-johansson/
https://www.hvl.no/globalassets/hvl-internett/arrangement/2020/barnehageforskningskonferansen/29.09.20---parallell-program-til-nett..pdf
https://www.hvl.no/en/research/conference/barnehageforskningskonferanse2020/research-practice-partnerships-for-quality-improvement-in-early-childhood-education-case-studies-from-contemporary-china/


09.00 - 09.30
Hovedforedrag ved Professor Elin Eriksen Ødegaard, BARNkunne,

Høgskulen på Vestlandet
Tittel: Å skape bærekraftige barnehager - utforskning som barnehagens

signaturpedagogikk
Q&A

09.30-09.45
Pause

09.45 -10.45
Parallellsesjoner

10.45 -11.00
Pause

11.00 -12.00
Paneldebatt 

ledet av Mimi Bjerkstrand, Direktør for barnehage i Bergen kommune
Paneldeltakere:

Dina von Heimburg, Nord Universitet og NTNU
Anja Johansen, Kunnskapsdepartementet

Elin Reikerås, Filiorum og Universitetet i Stavanger
Endre Tvinnereim, byråd for barnehage, skole og idrett i Bergen kommune (Ap)

Bilijana Fredriksen, NABU og Universitetet i Sørøst-Norge
Alicja Renata Sadownik, BARNkunne og Høgskulen på Vestlandet

Lilly Korsvold, styrer i Idavollen barnehage, Bergen kommune

Tema for debatten: 
Verdi- og kunnskapsgrunnlag for fremtidens barnehage

12.00 - 12.30
Avslutning med overføring av stafettpinnen fra BARNkunne til Filiorum

Program 
30. September  

https://www.hvl.no/forsking/konferanse/barnehageforskningskonferanse2020/elin-eriksen-odegaard/
https://www.hvl.no/globalassets/hvl-internett/arrangement/2020/barnehageforskningskonferansen/30.09.20---parallell-program-til-nett.pdf


Mandag 28 september, 
mellom kl. 0900- og 1000

‘Vi e' Bergen’  - Musikkvideoen er produsert av
Bergen kommune. Bergen kommune ønsker

dere velkommen til Bergen med denne videoen.
Her tas dere med på en rundtur i Bergen.

Sangen er nylaget som offisiell sang til Bergens
950-årsjubileum i 2020. Musikerne Kristine

Bjånes og Elin Hestenes har laget denne nye
bergenssangen i samarbeid med historikere,
Bergen seniorkor og elever ved 5. trinn på

Natland skole. 
Den nye Bergenssangen finnes også i varianter

med dansetrinn og ‘tegn til tale’ (for mer
informasjon se You Tube og

 Bergen kommunes nettsider). 

Kunstnerisk program
Mandag 28 September, 

mellom kl. 0900- og 1000
 

Nilda Noctiluca – variasjoner over en folketone fra
Nordfjord. 

Sangen er hentet fra prosjektet Konrad Kråkebolle
og andre fjærefantar, der musikerne Lena Skjerdal

(sang) og Erik Halvorsen (flygel) Knut Lothe
(perkusjon) har komponert ny musikk for barn, basert
på forfatter Lisbeth Dreyer og illustratør Per Ragnar

Møkleby’s nynorske diktbok med samme navn.
Musikken er både tenkt som musikalske opplevelser
for barn og som nytt repertoar til bruk sammen med
barn, og er delvis utviklet gjennom utprøvinger på

småskoletrinnet og i barnehage. Trioen turnerer med
konserten med samme navn for den Kulturelle
Skolesekken og er for tiden i innspurten med

albuminnspilling som kommer ut i løpet av høsten.
Lena Skjerdal underviser til daglig ved

barnehagelærerutdanningen ved HVL, campus
Sogndal. 

Tirsdag 29 september,
 mellom kl. 0900 - 1000

‘Plum skum’ – Animasjonsfilmen er under
produksjon av BARNkunne. Dette er en liten film
som speiler de aller yngste barnas opplevelse av
hvordan det kan være når håndvask får en sentral
rolle i hverdagen. Med et lekent og stimulerende
språk utforskes håndvask på barns premisser. 

 Animasjonsfilmen er en gave til alle de små barna,
deres familier og barnehager som nå er i en

krevende pandemisituasjon. Multikunstner Håkon
Hoffart har laget denne animasjonsfilmen i

samarbeid Elin Eriksen Ødegaard og flere barn,
blant andre Ingrid Anna (5 år). Filmen er nå i en

prosess der den prøves ut med barnehagebarn 1-3
år i en barnehage i Bergen. På bakgrunn av
observasjon v/Aihua Hu, Kjerstin Sjursen og

barnehagepersonalet, 
vil filmen videreutvikles for å kunne treffe

målgruppen best mulig.  Onsdag 30. september, 
mellom kl. 0900-1000

The first 1000 days – Animasjonsfilm produsert
i et samarbeid mellom BARNkunne og

MedieLab, HVL. BARNkunne utvikler og
formidler ny kunnskap om danningsprosesser. I

denne animasjonsfilmen beskrives sentrale
danningsprosesser som barnet deltar i ved hjelp

av multimodal estetikk. Filmen formidles med
utgangspunkt i ny kunnskap om danning, hentet
fra boka: The first 1000 days of Early Childhood

– Becoming av forfatterne Mikhail Gradovski,
Elin Eriksen Ødegaard, Niina Rutanen, Jennifer

Sumsion, Carl Mika og Jayne White (2019).
Springer.  Animatør Jennifer D`Amore og

webdesigner Lisbeth Larsen, 
v/HVL og musiker Vilde Tuv har inngått i

samarbeidet om produksjonen. 

Onsdag 30. September, 
mellom kl. 1200 - 1230

Kom la oss leve med våre barn – tre sanger fra 
Friedrich Fröbels Mutter, Spiel- und Kose Lieder 

er introdusert og nytolket av musiker Vilde Tuv på
oppdrag fra BARNkunne.  

Sangene er oversatt for første gang til norsk i et
samarbeid mellom Alicja Sadownik (HVL) og Vilde

Tuv. 
Mutter, Spiel- und Koselieder ble første gang utgitt i
1844 under tittelen (oversatt fra tysk): Kom la oss

leve med våre barn – Mor og kosesanger - Poesi og
bilder for barndommens edle omsorg -En familiebok
av Friedrich Fröbel. Sangene laget han til de aller

yngste barna, for å synges av de 
første pedagogene barnet møter.

 



Paneldebatt
Tema for debatten:

Verdi- og kunnskapsgrunnlag for fremtidens barnehage

Leder av paneldebatt
Mimi Bjerkestrand

Mimi: Direktør Etat for barnehage i Bergen kommune.
Mimi er utdannet barnehagelærer og har jobbet som

barnehagelærerog styrer, og som rektor på en barneskole.
Mimi har hatt en lang fartstid som tillitsvalgt i Norsk

lærerlag og i perioden 2010-2012 var hun leder
forUtdanningsforbundet nasjonalt.

Mimi ledet Følgegruppen for barnehagelærerutdanningen i
2014–2017.

I dag leder Mimi Etat for barnehage, men ansvar for 73
kommunale barnehager i Bergen kommune.

Etat for barnehage er partner i BARNKunne og engasjert i
flere prosjekter der, med en offentlig PhD stilling og

gjennom et samarbeidsprosjekt støttet av NFR med fire
partnerbarnehager.

Paneldeltaker
Dina von Heimburg

Dina von Heimburg har lang erfaring fra
folkehelsearbeid i kommunesektoren. Hun er

ansatt i Levanger kommune, men er for tiden ph.d.-
stipendiat i sosiologi ved Nord universitet, og

jobber også som universitetslektor ved Institutt for
samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU.

Doktorgradsarbeidet handler om samskaping av
helsefremmende og inkluderende fellesskaper,

med utgangspunkt i barnehagen som møteplass i
lokalsamfunnet. Dina har bred erfaring som

kursleder, underviser og foredragsholder, og har
også bidratt til å utvikle flere kurs og publikasjoner
om lokalt folkehelsearbeid, relasjonell velferd og

samskaping.

Paneldeltaker
Anja Johansen (V)
Statssekretær i KD

Bakgrunn som lærer i norsk og tysk, og jobbet ved Aust-
Lofoten videregående inntil hun fikk 

jobben som statssekretær. 
Har først og fremst vært aktiv i lokalpolitikken i

hjemkommunen Vågan, hvor hun sitter i kommunestyret,
og som leder av Nordland Venstre. 

Hun har også arbeidet som turistguide,
folkedansinstruktør og seminarleder om

menneskerettigheter for Human-etisk forbund. 

Paneldeltaker
Elin Reikerås

Leder FILIORUM- Senter for barnehageforskning

Ledet Stavangerprosjektet- Det lærende barnet (2007-
2018), der vi fulgte over 1000 barns utvikling fra de var to
og et halvt år til de ble ti år innenfor og mellom områdene

språk, matematikk, motorikk og sosial kompetanse i
barnehagealder, og lesing, skriving og regning i

skolealder. Reikerås har publisert over 20 vitenskapelige
artikler fra data på prosjektet. Prosjektet gjennomført i tett

samarbeid med Stavanger kommune som også
finansierte deler av prosjektet.

Medforsker i fortsettelse av GoBan (Be Pro) -Be ProS.
Better provision for Norway's children from early

Childhood education and care through 
primary school. Finansiert av Norges forskningsråd.

Oppstart aug 2020.



Paneldeltaker
Alicja R. Sadownik

Alicja R. Sadownik, PhD – is an associate professor at Western
Norway University of Applied Sciences and a researcher at

Kindergarten Knowledge Centre for Systemic Research on Diversity
and Sustainable Futures. She researchers on childhood(s), ECE
settings and parental cooperation in the context of migration and

socio-cultural diversity. The other group of her research interests is
connected to local and international educational policies as

conditions for high quality of ECE services, parental and caregivers’
participation, and good lives of children. She publishes in academic

journals with high factor and in professional journals for (ECE)
teachers in Norwegian, Polish and Croatian. 

The phenomenon for migration is strongly connected to her live
experiences. 

As a three-year-old, she was taken by her parents fromcommunist
Poland to Germany.  During this time, she was herself a child of

political refugees inan ECE center in Hamburg.
 

Currently, she is a migrant mother in Bergen.

Paneldeltaker
Bilijana C. Fredriksen

Biljana C. Fredriksen er førsteamanuensis i
forming/kunst og håndverk på 

Universitet i Sørøst-Norge.
Fredriksen har over 20-års erfaring med undervisning
på barnehagelærerutdanningen. Hun har gjennomført
en rekke forskningsprosjekter med barnehagebarn og

studenter. Hennes doktorgradsprosjekt handlet om
barns erfaringsbaserte læring i samspill med sine

omgivelser. De siste årene har Fredriksen fordypet
seg i studier av samspill mellom mennesker,

omgivelser og mer-enn-mennesker, om
kroppslig læring hos mer-enn-mennesker og økologisk

bærekraft.
Fredriksen er i øyeblikket nestleder i NABU:
«Nasjonalt forsker-nettverk for bærekraft og

utdanning».

Paneldeltaker
Endre Tvinnereim (AP)

Byråd for barnehage, skole og idrett

Endre Tvinnereim har en doktorgrad i
statsvitenskap fra Harvard University. Han
kommer fra stilling som 1. amanuensis ved

Institutt for administrasjon- og
organisasjonsvitenskap ved Universitetet i

Bergen. Endre Tvinnereim var i perioden 2011-
2019 medlem av Bergen bystyre; medlem i

komite for finans 2011-2015 og i komite 
for miljø og byutvikling i 2015-2019.

Paneldeltaker
Lilly Korsvold

Lilly Korsvold er styrer i Idavollen Barnehage i
Bergen kommune.

Hun leder prosjektet «Bærekraftig utvikling i
barnehagen» med utgangspunkt i FN`s

bærekraftsmål, men utviklet sammen med barna. 
Arbeidet konkretiseres som utforskning og
undring, i kunstprosjekter med gjenbruk,

kildesortering og redusert bruk av plast, arbeid
med forståelse av hva energi er og hva energi

forbruk er, kompostering, planting og delta i
FORUT`s barnehageaksjon. 


