
BARN OG 
SEKSUALITET
KROPP, KJØNN, LIKEVERD, LIKESTILLING



Oppstartsamtaler med nye foreldre

* Vi prøver ut Kanvas sine oppstartsamtaler fra
«Trygge på egen kropp og egne følelser»2018
fra aug-19.

* De evalueres på ledermøte 27.08.19



Planleggingsdag 15-16 aug:

Holdninger:
* Hvordan fikk jeg kunnskap om kropp og seksualitet?
* Var det tilstrekkelig og god kunnskap for å mestre egen

seksualitet og pubertet?
* Hva synes jeg nå er skambelagt og vanskelig å snakke om?
* Hva trenger jeg av mer kunnskap, øving, mot….



Hva ønsker vi med i prosjektet?
* kroppen (benevning, tegning, bilder, baby til voksen, 

hvordan ser vi ut inni, det er min kropp), 
* ulike kjønn (han, hun, forskjeller/likheter, 

«født i feil kropp»)
* likeverd (kjønn, barn-voksen-gammel, frisk/syk,

mangfold, ulikhet: hudfarge, tro, hjem )
* likestilling (gutt – jente, leker, like muligheter, klær,

farger)



Dialogmøte om regional ordning for 
kompetanseutvikling og fremtidig samarbeid med 
USN  26.08.19, DL

* Første samarbeidsmøte i forhold til kompetanse til
nettverkene, Bærum Vest på temaet «Barn og seksuelitet»

* Avklare roller og forventninger, oppstart og samarbeid fremover



Ledermøte kveld 27.08.19

* Evaluering av bruk av nytt oppstartskjema
* Hvordan legge frem temaet  på foreldremøte

04.09.19? – og informere jevnlig?
* Hva trenger vi som ledere i forhold til temaet?
* Hvor begynner vi med barna?

Typisk for alder 1-2 og 3-4 og 5-6 år og hvordan
arbeide med dem? Verdispill(Se kanvas)

* Utvelgelse av litteratur, ansatte -og barna



Foreldremøte 04.09.19

* Info til foreldrene om temaet
* Invitasjon til kurs med M.Aasland 17.09.19

«Barn og seksualitet»
* Tips om bøker og litteratur
* Info på Mykid, månedsbrev, oppslagstavla m.m
* Dialog med de ansatte



Personalmøte 10.09.19

* Verdispillet



Kurs: «Barn og selsualitet» 17.09.19 
Margrethe Aasland

* Grindaberget bh, ansatte og foreldre
* Oddenskogen bh, ansatte
* Gjettum bh, ansatte



Tema for nettverksgruppene
* Evt.lese utdrag av «Barna og seksualiteten»



Personalmøte med nettverksbarnehagene
Tirs 08.10.19 kl.18-21

* Foredrag Ingrid Lund «De voksne så liksom bare forbi det
hele». 
Om likeverd som grunnbjelke i den kunnskapen som
skal vises i HANDLING i møte med barns kropp og seksualitet



Ledermøte kveld  22.10.19

* Oppsummering av info kurs og litteratur m.m
* Deling av erfaringer, utfordringer og gleder
* Trekke et verdikort (Kanvas)- refleksjon



Bøker                                          Spill
Til de voksne «Verdispillet» Kanvas
«Barna og seksualiteten» Margrethe W. Aasland «Dette kan vi snakke om»? (4-5 år)
«Barns seksuelle leker, hvordan forstå og arbeide med barns seksualitet i bh»P.Friis
«Fuelboks for barnehageansatte»

Til/med barna           Film
Det er ikke storken»                                                                                                         «Barns seksualitet» Statens helsetilsyn/ped.forum
«Jeg sa du ikke skulle komme inn» Eli Rygh Småsnutter fra «Trygg på egen kropp og egne følelser»
«Dette er meg meg»  
«Si det til noen» M.Aasland

Foredrag/erfaring/tips
«Trygg på egen kropp og egne følelser» Kanvas
« Seksuell lek og foreldresamarbeid» Pia Friis og Lise Hannevig (Barnehageforum) 
«Æ e mæ» Ås barnehage
«For barns beste må du tørre å tenke det verste» Harald Dean
«Referat fra kurs Barnehagekontoret» v/ Jenny
«Snakke med barn» - hvordan samtale med barn om nødvendige ting…Dep
«Hvem kan hjelpe Jesper?» Voksne for barn John Roald Pettersen
«Barn i risiko» i Gb bh v/Charlotte Johannessen


