
BARNEHAGER 
OG BÆREKRAFTIG 
UTVIKLING 
– et pedagogisk og økologisk dypdykk

OMEP Minikonferanse     
Bergen, 5. november 2009 

PRAKTISK INFORMASJON:

Tid: 
Torsdag 5. november 2009
Kl. 18:00-21:00

Sted:  
Vilvitesenteret
ThormØhlensgate 51

Påmelding:  
omepnorway@gmail.com
(Det er mulig å delta uten å være forhåndspåmeldt)

Private og kommunale barnehager i Bergen: 
http://www.Kursborsen.no 
Andre deltakere: 
mailto:omepnorway@gmail.com
omepnorway@gmail.com

Pris:  
Medlem i OMEP   kr 100
Medlem i Utdanningsforbundet kr 150
Andre    kr 200

(Medlemsskap i OMEP kan tegnes ved påmelding eller 
på møtet, medlemsskapet er gratis).

For mer informasjon, se www.omep.no
eller besøk OMEP Norge på Facebook.

Kontaktperson:
Leder Elin Eriksen Ødegaard
eeo@hib.no

Påmelding:
Påmeldingsfrist: 28. oktober!
(NB! kun 160 plasser).

For barnehageansatte, barnehageadministrasjon, 
barnehageutbyggere og førskolelærerutdannere. 

Læring for bærekraftig utvikling er et hovedoppdrag 
for all pedagogisk virksomhet i Norge, fra barnehagen 
til voksenopplæring. Men hva gjør vi i barnehagen? Når 
diskuterte vi dette sist på et personalmøte? Sett av tre 
timer til å høre hva internasjonale premissgivere sier på 
OMEP Norges første møte i Bergen!

                   www.omep.no



Susanne Urban er arkitekt og byplanlegger med 
egen praksis i Urban Rabbe arkitekter as, Bergen. 
Virksomheten sikter mot sunn planlegging, arkitek
tur og design med fokus på økologi og form.

Kl 20.00 - 21.00                                      Kreative Barnehager: 
Om etablering av verdens første dypøkologiske barnehage!

Dypøkologien er grunnlagt av Arne Næss, og har 
blitt formet av hans liv som filosof, professor og 
akademiker. Kreative Barnehager i Tvedestrand 
har en visjon om å drive fremtidsrettede, åpne 
barnehager hvor natur, lek og undring står sentralt. 
Ved å legge til rette for en drift etter dypøkologiske 
prinsipper vil de også ha et særskilt fokus på å stille 
spørsmål ved barnet plass i naturen og bruken av 
jordklodens ressurser. Kreative Barnehager stiller 
ved leder Klaus Inge Torp, som også tar med seg 
både byggteknisk leder og økologifilosof til Bergen!

Kl 18.00 – 18.45                                    Elin Eriksen Ødegaard: 
                                                                           Om OMEP Norge

Elin Eriksen Ødegaard er nyvalgt leder av OMEP 
Norge. Elin arbeider til daglig som førsteamanuen
sis ved Høgskolen i Bergen. Elin vil snakke om OMEP 
Norges mål og visjoner og vil invitere til deltakelse 
i OMEP World Project on Education for Sustainable 
Development. Barn i alderen 18 år over hele ver
den inviteres denne høsten til samtaler med sine 
førskolelærere/lærere med utgangspunkt i et og 
samme bilde der barn arbeider med jordkloden. En 
sjanse til å la barn i din barnehage få delta og bli del 
av en verdensomspennende studie om barns tanker 
og innsikter relatert til temaet bærekraftig utvikling.  

      

Kl 18.45 - 19.45                        Susanne Urban, siv.ark.MNAL:
                                                     «Bærekraftige barnehager?»

Unger som ønsker å ta vare på kloden. Unger som 
er overbevist om at det har noe å si hva hver enkelt 
av oss gjør. Hvis det er målet  hva slags barnehager 
må vi lage for å prøve, feile, og lære sammen? Be
liggenhet, utforming og drift av barnehagebygg med 
utearealer blir utgangspunkt for en bærekraftig 
livsstil  som barnehagepersonale, barn og foreldre 
må utvikle i felleskap.
Pustende hus og kretsløptankegang. En solvegg 
og en glassveranda. Visdom fra kompostbinger og 
innstillingen til å brette melkekartonger.


