
Kursnr Tittel Ledige 
plasser

001 Nøkkelen til felleskapet er språket - den 
voksnes rolle i språkarbeidet!

48

002 Hva er ASK og hvordan komme i gang med 
en god og fornuftig bruk?

24

003 Hvorfor bruke tid på å snakke med barn? 32
004 Konfliktarbeid i skolen - med gjenopprettende 

tilnærming
50+

005 Livsmestring fra barnehage til ungdomsskole 23

006 Generasjonsmøter i barnehagen - læring og 
livsglede på tvers av generasjoner 

25

007 Trygghet avgjør alt- barns svar til hva som 
avgjør læring og trivsel i barnehage og på 
skolen.

28

008 Hvordan tilrettelegge for et trygt og godt 
skolemiljø?

50+

009 Håndtering av følelser i barnehagen 50+
010 Samisk kulturforståelse - Kultursensitivitet og 

blikket vi møter hverandre med
50+

011 Forstå hvordan det er inni meg når jeg er ute 
av meg!

42

012 Omsorg, tilknytning og betydningen av trøst 18
013 Gode foreldrerelasjoner – skole og barnehage 12

014 «I DAG HAR DU ENDA IKKE SETT 
MEG ENDA!» - sa Per. Se meg, hør meg, 
forstå meg!

50+

015 Se - forstå - handle 28
016 HOMO sapiens - Seksuell orientering, 

kjønnsmangfold og inkluderende praksis
19

017 Hvordan forstå og håndtere vanskelige 
følelser hos barn?

FULLT

018 NÅR FØLELSER BLIR ATFERD - hvordan 
møter vi vanskelige følelser hos barn på en 
klok måte?

50+

019 Kommunikasjon og konfliktløsning i 
relasjoner med barn

6

020 Trenger dagens barn oppdragelse? 20
021 Oppmerksomt nærvær i barnehagen. 

Livsmestring og relasjonskompetanse for 
store og små

44

022 Mestring sammen med andre – om voksnes 
ansvar for inkludering i barnehagen

2



023 Det inkluderende klasserommet- hvordan 
tilrettelegge for elever som har 
spesialundervisning? 

48

024 Nedsatt hørsel- en usynlig funksjonshemning 
med store konsekvenserrsel

44

025 Å være mamma til et barn med autisme, 
hjemme og i møte med verden utenfor.

AVLYST

026 Alt kommer an på de ansatte 7
027 Ulikheter som styrke 50+
028 Er du bevisst på hvor mye du påvirker deg 

selv og menneskene rundt deg?
50+

029 Foreldresamtalen -kommunikasjon og relasjon 
mellom hjem og barnehage

17

030 Se og forstå barn - om vurdering i barnehagen 22

031 Lek og lær med skogen gjennom fire årstider FULLT

032 Lag en naturlekeplass 35
033 1-3 åringers risikofylte lek i barnehagen 48
034 Relasjoner, lek og læring på SFO/AKS. 24
035 Lek og læring i friluft 28
036 Digital lese- og skrivestøtte 50
037 Digital læring i barnehage og 

begynneropplæring
50

038 Hvordan skal vi utvikle et matematisk 
tankesett?

50+

039 Utforskende og inkluderende 
matematikkundervisning i 
begynneropplæringen.

36

040 Sang og musikklek med sangappen TRALL FULLT
041 Ukulele på 1-2-3. Nybegynnerkurs. 13
042 Trommekurs med djembe 5
043 Trommekurs med djembe FULLT
044 MiniRøris 9
045 Ja takk, jeg tar HJERNE påfyll! FULLT
046 Barns seksuelle helse og forebygging av 

overgrep
23

047 SnakkOmMobbing-ressursen: å øve empati 
og refleksjon omkring vennskap og mobbing.

46

048 Barnehjernevernet- hvordan møte og oppdage 
barn som opplever omsorgssvikt, vold og 
overgrep

2

049 Mobbing i barnehagen - finnes det? 50+
050 Fellesskapets betydning for barn og unge. 26



051 Forebygging av seksuelle overgrep i 
barnehagen gjennom verktøyet "Kroppen min 
eier jeg - i barnehagen". 

25

052 Mobbeforebygging i et fellesskapsperspektiv 50+

053 Du ser det ikke før du tror det - barn som 
lever i vanskelige livssituasjoner

30

054 «Vil du ikke være med og leke?» om 
introverte barn…og litt om voksne…

27

055 Forstå hvordan det er inni meg når jeg er ute 
av meg!

50+

056 NÅR FØLELSER BLIR ATFERD - hvordan 
møter vi vanskelige følelser hos barn på en 
klok måte?

50+

057 Livsmestring i et relasjonelt perspektiv 50+
058 Relasjoner med barn 50+
059 Pedagogisk kvalitet for barn og unge med 

multifunksjonshemming
AVLYST

060 Barn og unge med ADHD, Tourettes 
syndrom, autisme og ufrivillig skolefravær

50+

061 Takk for at du sier fra. 50+
062 Ulikheter som styrke 50+
063 Er du bevisst på hvor mye du påvirker deg 

selv og menneskene rundt deg?
50+

064 Lag en naturlekeplass 50+
065 Med lek skal landet bygges! Kreativt 

læringsspill med tverrfaglig appell
26

066 Lekekultur og voksenkultur på samme 
planet?

50+

067 Digital lese- og skrivestøtte 50+
068 Hvordan skal vi utvikle et matematisk 

tankesett?
50+

069 Trall i skolen 45
070 Syng og strekk for klima og natur 7
071 Ukulele på 1-2-3. Nybegynnerkurs. 6
072 Trommekurs med djembe FULLT
073 Trommekurs med djembe 12
074 Psykisk vold mot barn 50+
075 Ja takk, jeg tar HJERNE enda mer påfyll! 50+
076 SnakkOmMobbing-ressursen: å øve empati 

og refleksjon omkring vennskap og mobbing.
50+

077 Den motoriske boksen - fysisk aktiv med alle 
sansene!

1

078 Du ser det ikke før du tror det - barn som 
lever i vanskelige livssituasjoner

50+


