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Vi bistår med hjelp til deler eller hele rekrutteringsprosessen,
ledercoaching og vikartjenester på Østlandet.
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– HELT NØDVENDIG!
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 barnehagelærerutdannere. Barnehagefolk retter seg også mot andre som jobber for, i og med
barnehager, for eksempel fagsentre og PP-tjenesten.
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