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Søknad om midler til videreføring av «Barnehagekompis» 2015/2016. 
 
Brekkåsen og Presttrøa barnehage har siden 2013 deltatt i prosjektet «Barnehagekompis» i 
regi av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. 
Prosjektet er en del av Fylkesmannens arbeid med handlingsplan for Fylkesmannens 
Likestillingsteam, samt lokal tiltaksplan for GLØD i Sør-Trøndelag.  
 
Barnehagekompis – ungdomsskolegutter inn som ressurs i barnehagen 
Fylkesmannen har utarbeidet en egen prosjektbeskrivelse for prosjektet (se vedlegg). Fra 
denne kan nevnes:  
Overordnet mål: Økt rekruttering av menn til arbeid i barnehage, og økt kunnskap om 
barnehagen som pedagogisk institusjon og arbeidsplass. 
 
 
Hensikt  

1. Ved at barnehagen som arbeidsplass blir profilert for gutter før de velger 
utdanningsvei, bevisstgjøres og motiveres de for utdanninger som kvalifiserer dem for 
arbeid med barn, jf. Kunnskapsdepartementes kompetansestrategi for 
kompetanseutvikling i barnehagesektoren. 

2. Ved økt andel menn i barnehage vil barnehagetilbudet for barna bli mer mangfoldig, 
og det pedagogiske likestillingsarbeidet få bedre vilkår. 

 
 
Hva er en Barnehagekompis?  
Barnehagekompis er en lekeressurs – forbeholdt ungdomsskolegutter som kommer til 
barnehagen og er sammen med barna. Barnehagekompisen er med barna på deres premisser, 
men kan også selv ta initiativ til aktiviteter. Som Kompis får guttene en av våre mannlige 
ansatte som veileder. Barnehagekompisen og veilederen blir enige om hva som skal gjøres. 
Presttrøa og Brekkåsen har hatt Kompiser i høst-, vinter- og sommerferie. Kompisene får et 
honorar utbetalt på kr 2000. pr uke.  
 
 
Erfaringer vi har gjort oss: 

- Vi opplever at Kompisene driver danning av yngre gutter. Små barn mangler ofte 
rollemodeller/læringsmestre fra den  alderen Kompisene er i.  

- Vi opplever at Kompisene får en heltestatus blant barna. 
- Barnehagene opplever at interessen for å jobbe i barnehage har økt blant gutter. 

Brekkåsen og Presttrøa har til nå fått inn søknad fra 15 gutter, derav 1 fra Skaun som 
ønsker å være Kompis for sommeren. 

- Det er gutter fra alle miljøer, de tøffe fotball gutta og de mer beskjedne, som kanskje 
ikke alle vet av. Vi opplever at det er med på å bryte ned sosiale skille-vegger på tvers 
av kameratgjenger.  
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Forutsetninger 
De økonomiske midlene skal brukes til honorar og til tilrettelegging for barnehagekompisene. 
Av Fylkesmannen har Presttrøa og Brekkåsen fått bevilget midler som har vært brukt opp mot 
det Fylkesmannen fikk disponert i Regjeringens plan for likestilling som for 2013/2014 var 
50.000.-  
Den nye Regjeringen har ikke satt av noe midler til likestillingsarbeid. Jf Formålsparagrafen 
må likestillingsarbeidet fortsette, og knyttes opp mot kompetansestrategien, Kompetanse for 

framtidens barnehage 2014-2020. Kompetansestrategien omfatter 4 satsningsområder som er 
forankret i Formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Presttrøa 
og Brekkåsen mener at det er viktig å fortsette med dette arbeidet som vi har startet, og som 
knyttes opp mot danning og kulturelt mangfold.  
 
Brekkåsen og Presttrøa søker om kr 50.000. - en viktig forutsetning for å videreføre dette 
prosjektet er å få tilført nye midler i kommende barnehageår.  
 
 
På vegne av Brekkåsen og Presttrøa barnehage 
 
Eva Aaslund 
 

 
 

 
 

 
 
 


