
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: 3 400*

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:  26.02.2021 19.03.2021 Fremtidsutsikter
Nummer 2:  11.05.2021 04.06.2021 TEMA KOMMER
Nummer 3:  10.09.2021 01.10.2021 TEMA KOMMER
Nummer 4:  12.11.2021 02.12.2021 TEMA KOMMER

barnehagefolk
– HELT NØDVENDIG!

barnehagefolk

Det vi kan lære av barnas tomme, fulle tid | Tiden tilhører barna
Barns grunnleggende erfaring er å komme for sent
Tid nok til fordypelse | Tiden, klokken og menneskelivet

2020

TID 

3
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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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Hva kommer først – holdning eller handling? | Å vokse opp med likekjønnede foreldre 

Bestevenner eller kjærester? | Prinsesse Ivar – om kjønnsmangfold blant barn

Eventyr – en sjanger full av skeive overraskelser? | Grenser for kjønn

2020

KJØNN  
– spiller det  
noen rolle?

2

barnehagefolk   2-2020   K
jønn – spiller det noen rolle?

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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Hurra for leken! | Kan drakar få barnehageplass? | Et lekende læringsliv 

Hva gjør du når barna leker? | Gutt voldsom, gutt plagsom | Lær av barna!

Alle typer lek er viktige for barns hjerne | Den (u)farlige leken
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Leken

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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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 


