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Prosjektbeskrivelse Fredelige Salten 
Delprosjekt:  «Du – e», kunstnere i Saltens barnehager  
 
1. Bakgrunn 

Kommunene i Salten ønsker i samarbeid med Salten Kultursamarbeid å sette fred på dagsorden. I 
Salten bor et fredelig folk, i fredelige omgivelser - i en fredelig del av verden. Men freden 
forutsetter at menneskene kan leve verdige liv uansett hvor de bor og den kan ikke tas for gitt. 
Gjennom dette regionale kunstprosjektet ønsker vi å feire - og reflekterer over fred som tema. 
 
 «Ordet fred stammer fra norrønt friðr som betyr «kjærlighet» og «fred». Og er også beslektet 
med ordet fri.» 
 

2. Formål:  
Fred er et viktig og dagsaktuelt tema. I en verden fylt av konflikter ønsker vi at Salten skal 
oppleves som et fredelig sted å være.  
 

«Frykten er snillhetens terrorist» sitat Per Fugelli 
 
Opplevelsen av hva fred er kan variere fra person til person. Vi har i dag mange nye innbyggere 
med ulik kulturell bakgrunn i vår region. Det kulturelle mangfoldet er på samme måte som 
mangfoldet i naturen viktig. Dersom menneskenes kulturelle identitet trues, kan også freden 
være truet. Vi ønsker å bidra til at alle innbyggerne i Salten skal oppleve toleranse og tilhørighet - 
og at fred settes høyere enn alle kulturelle forskjeller.  
 
Prosjektet ønsker å bidra positivt til Saltens omdømme, gi folk følelsen av «å høre til» noe som 
bidrar til god folkehelse og gi Salten innbyggerne stolthet over egen region. 
 
Prosjektet støtter opp om Salten Kultursamarbeids formål som sier at kultursamarbeidet skal 
jobbe for at Salten skal fremstå som en samlet kulturregion der tradisjon, opplevelse og 
tilhørighet er bærende elementer. Det skal også bidra til at målsettingen i Salten Strategiene nås. 
 
Temaet ønskes belyst gjennom ulike delprosjekter rettet mot i ulike grupper i befolkningen. 

 
3. Mål 

Som ett av delprosjektene ønsker Salten Kultursamarbeid å kjøre et visuelt kunstprosjekt i 
Saltens barnehager. Vi ønsker med dette prosjektet å: 
 

• utvikle barns toleranse for et mangfoldig samfunn og fremme trivsel. 
• la barna få utforske og uttrykke sine tanker/følelser om fred. 
• gi barn læring gjennom bruk av estetiske fag og utvide deres horisont gjennom 

kunstneriske opplevelser. 



 
  

2 
 

• bidra til et trygt, inkluderende - og stimulerende barnehagemiljø som forebygger 
fordommer, diskriminering og mobbing. 

• legge til rette for kompetanseheving av ansatte i barnehagene. 
• sysselsette profesjonelle kunstnere og utvikle deres kompetanse innen barnekunst. 

 
I dagens rammeplan for barnehager står det at barnehagene skal gi barn mulighet til å oppleve 
kunst og kultur - og til selv å uttrykke seg estetisk. Videre sier rammeplanen at for å arbeide i 
retning av disse målene må personalet sørge for at barn opplever lokale, nasjonale og 
internasjonale kunst og kulturuttrykk og at de får møte kunstnere. Barnehagen har med andre 
ord et ansvar for at barna får erfaring med varierte kunst- og kulturuttrykk.  
 
I stortingsmeldingen «Kompetanse for framtidens barnehage – Strategi for kompetanse og 
rekruttering 2014 – 2020» er det å heve kompetansen for alle ansatte som jobber i barnehage et 
mål.  

 
4. Delmål 

Salten Kultursamarbeid ønsker: 
 
• et tettere samarbeid med barnehagene og kunstnere fremover. 
• utforske mulighetene for samarbeid med offentlig myndigheter og frivillige organisasjoner.  
• å teste ut en Kulturell Bæremeis/Barnehage sekk i Salten. 
• å bidra til økt status for barnekunst og styrke kunstproduksjon - og kunstformidling til barn 

og unge. 
 
Kunstløftet tok mål av seg å øke status for barnekunst, og styrke kunstproduksjon og kunst-
formidling til barn og unge. Det ga følgende dilemma; hva er viktigst kunsten eller målgruppen. I 
følge rapporten «Resultater fra NM i kunstløft» (Evaluering av Kunstløftets andre periode 2012-
2015) har kunstløftet bidratt til økt kjennskap og synlighet, men det fins ikke noe ensidig svar på 
om statusen har økt. Videre konkluderte den med at det var gitt færrest tildelinger til 
produksjoner for barn i alderen 0 – 5 år. Vi ønsker derfor å prioritere denne gruppen. 

 
5. Målgruppe 

Vi ønsker å gi barna mulighet til å utforske - og lære gjennom bruk av estetiske fag.  
 

• Barnehagebarn i alderen 0 - 6 år. 
• Ansatte i barnehagene i Salten. 
• Profesjonelle kunstnere 
 

6. Beskrivelse 
Vi ønsker å gjennomføre et regionalt visuelt kunstprosjekt for barnehagene i Salten hvor 
barnehagen - eller annet egnet område er arena. Valg av kunstner og kunstform vil være 
avgjørende for valg av arena. Prosjektet omfatter både opplæring av barn og ansatte. 
Barnehagene forbereder barna på besøk ved å ha fred som tema. Kunstprosjektet vil 
gjennomføres som workshop hvor en profesjonell kunstner, i samarbeid med de voksne i 
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barnehagen, engasjerer barna i å benytte visuell kunst som uttrykksform. Som avslutning av 
prosjektet ønsker vi å vise barnas «stemmer» på en utstilling. 
 
For å kartlegge interessen for dette prosjektet har vi vært i kontakt med Nasjonalt senter for 
kunst og kultur i opplæringen, ulike barnehagekontor i Salten, Regionalt 
kompetanseutviklingskontor i Salten og deres ressursgruppe for barnehager bestående av ledere 
innen barnehagesektoren i Salten. Responsen har vært overveldende. Det er stor interesse for 
denne typen prosjekt i vår region. 

 
7. Gjennomføring 

a) Søknad om deltakelse.  
Vi vil invitere alle barnehagene i Salten til å søke om å være med i prosjektet. Dette gjør vi for 
å sikre at barnehagene som blir med er engasjerte og dedikerte. Hvor mange som får dette 
tilbudet og antall besøk vil avhenge av finansieringen. Det skal være minimum en barnehage 
fra hver kommune. Barnehagen/barnehagene som blir valgt ut får ansvar for å 
videreformidle kunnskapen fra prosjektet i egen kommune. Både kommunale og private 
barnehager kan søke om deltakelse. Det vil utformes skjema for påmelding. 
 

b) Valg av kunstnere 
Vi ønsker å benytte profesjonelle kunstnere med ulike uttrykk. I valg av kunstnere vil det 
være viktig at de evner å formidle - og ha dialog med målgruppen. Dersom vi har lokale 
kunstnere som passer denne beskrivelsen kan disse bli prioritert. Kort avstand mellom 
kunstner og barnehage kan gi muligheter til å knytte tettere bånd som igjen kan føre til 
varige samarbeid også etter prosjektets slutt, men kvalitet vil være avgjørende i valg av 
kunstner. Vi søker rådgivning og bistand fra Nordnorsk Kunstsenter i valg av kunstnere. 
 

c) Felles lærerkurs før oppstart. 
Før oppstart ønsker vi å gjennomføre en felles samling hvor kunstnerne får møte de ansatte i 
deltakende barnehager. Her forteller hver kunstner, i plenum, om foreløpige planer for 
gjennomføring av sitt prosjekt. Dette vil gi en merverdi for alle deltakende fordi de får 
kunnskap om alle kunstnerne - og deres planer uavhengig av hvilken barnehage de skal 
besøke. Vi vil oppfordre de ansatte til å komme med generelle tilbakemeldinger som 
kunstnerne tar med seg i videre planlegging av prosjektet. Dagen avsluttes med gruppevise 
møter mellom kunstner og barnehagen de skal besøke. Her kan detaljene rundt videre 
samarbeid - og gjennomføring ta ytterligere form.  
 

d) Veiledning før oppstart. 
Hver kunstner skal i god tid - og senest en måned før gjennomføring sende barnehage og 
prosjektleder endelig plan og veiledning for sitt prosjekt. 
 

e) Barnehagene har fred som tema før oppstart. 
For å forberede barna på besøk av kunstner ønsker vi at barnehagen skal ha fred som tema 
før oppstart og mens prosjektet pågår. Om mulig ønsker vi å kjøpe inn litteratur som kan 
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være med å inspirere. Boken «Fred» av Wendy Halperin Anderson er aktuell. På 
Nasjonalbibliotekets nett-tjeneste «Bokhylla» finner vi også boka «Budskapet - En fabel om 
fred» gratis tilgjengelig. Inspirasjon kan også hentes fra andre kilder som UNESCOS (FNs 
organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon) nettsider. På Unicefs 
nettsider finner vi materiell og opplegg rundt viktige temaer i tilknytning til FNs 
barnekonvensjon. FN har også utarbeidet et digitalt læremiddel kalt FN-filuren som enkelt 
kan benyttes av barnehagene i opplæringen om verden og barns rettigheter. Inspirasjon kan 
også hentes hos Redd barna og Det internasjonale barnekunstmuseet.  
 
Det muntlige språket er også et viktig redskap for læring. Gjennom språk deler vi alt fra 
opplevelser, følelser, ønsker, tanker og meninger. Vi ønsker at de ansatte skal invitere barna 
til å delta i samtaler om fred ved å stille dem åpne spørsmål og opptre undrende. Sammen vil 
dette gi et godt grunnlag for kunstnerbesøkene og kan gi oss mange gullkorn som kan følge 
med i utstillingen. 

 
f) Kunstprosjektet gjennomføres i barnehagene. 

Kunstprosjektet vil gjennomføres i barnehage eller annen egnet arena, avhengig av valg av 
kunstner og kunstform. Finansieringen avgjør om det blir ett – eller flere halvdagsbesøk i 
hver barnehage. Det legges opp til ca. 45 minutters forberedelse med de ansatte, ca. 2 timers 
workshop med barna og 45 minutters opprydding og evaluering av dagen med de ansatte. 
Kostnad og behov for utstyr vil også avhenge av valg av kunstner.  
 

g) Barnehage sørger for at jobben fullføres etter at kunstner er dratt. 
Når kunstner har avsluttet sine besøk i barnehagen får de ansatte ansvaret for å fullføre 
arbeidene med barna.  Både barnehage og kunstner sender rapport til kultursamarbeidet.  
 

h) Arbeidene stilles ut. 
Det legges opp til felles utstilling av arbeidene. Noen kunstarter kan imidlertid medføre at 
utstillingen må bli på stedet den skapes. Det gjelder f.eks. Landart.  
 

i) Dokumentasjon 
Prosjektet ønskes dokumentert i form av bok, film etc. Vi vil også undersøke om prosjektet 
har interesse for forskere eller Mastergrad kandidater. 

 
 
8. Behov for opplæring 

a) Felles samling for lærerne med alle kunstnerne representert vil gi bred kunnskapsdeling. 
Aktuelle samarbeidspartnere er RKK Salten og Nasjonalt senter for kunst og kultur i 
opplæringen. 

b) Plan og veiledning sendes ut til barnehagene før oppstart. 
c) Innføring med ansatte i barnehagen 45 minutter før oppstart av workshop. 

 
  

https://www.unicef.no/undervisning
https://www.unicef.no/undervisning
http://www.fn.no/Skole/FN-spill/FN-filuren.no
https://www.reddbarna.no/klasserom/fred
http://www.barnekunst.no/
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9. Organisering og rolleavklaringer.  
 
Rolle  Ansvar 
Prosjektgruppa Lager rammene for prosjektet, kvalitetssikrer prosjektbeskrivelse, deltar 

i prosessen hvor kunstnere velges, definerer utvalgskriterier -og velger 
barnehager.   

Kultur i kommunene i 
Salten 

Dialog med barnehagekontor, sende invitasjon om deltakelse til 
barnehager i kommunen og følger opp påmeldinger. Koordinerer sitt 
kunstnerbesøk og bistå i forbindelse med innsending av kunst til 
utstilling. 

Salten Kultursamarbeid Leder prosjektet. Skriver prosjektbeskrivelse, invitasjon til barnehager 
og søker midler. Ansvarlig for rapport og regnskap. 

Nordnorsk Kunstsenter Rådgiver i valg av kunstnere og konsept 
Nasjonalt senter for kunst 
og kultur i opplæringa 

Samarbeidspartner 

RKK Salten Samarbeidspartner 
Barnehager  Deltar på felles samling, tar imot kunstner, fullfører arbeidet etter 

kunstner er dratt, sender kunstverk til felles utstilling. Skrive evaluering 
etter gjennomføring og formidler kunnskapen til andre barnehager i 
kommunen.  

Kunstnere Deltar på felles samling og gjennomfører prosjekt i barnehage. Endelig 
plan og veiledning for sitt prosjekt skal være klart senest 1 måned før 
oppstart i barnehage. Skrive evaluering etter gjennomføring. 

 
 
10. Fremdriftsplan 

 
Tidsrom Aktivitet 
2016 vår Kartlegging 
2016 september Prosjektbeskrivelse ferdig 
2016 oktober Regional Barnehagesamling 
2016 høst / 2017 vår Søknadsskriving 
2017 Gjennomføring 
2017 høst  Utstilling 
2018 Rapportering 
 
Aktuelle merkedager: 
Vi ønsker å knytte prosjektet opp mot offentlige markeringer knyttet til barn og fred. 
 
• 20. november. Den internasjonale barnedagen markeres i Norge. 
• 24. oktober FN-dagen. 
• 10. desember utdeling Nobels fredspris. 
• 20. juni, er verdens flyktningdag. Dagen vi skal vise solidaritet med verdens flyktninger og 

feire flyktningkonvensjonen 
• 8. mai Frigjøringsdagen. 

 

http://www.fn.no/Aktuelt/Kalender/FNs-internasjonale-barnedag
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11. Kommunikasjon og markedsføring 
Det vil lages egen kommunikasjonsplan med utgangspunkt i prosjektets interessenter før 
oppstart. 
 

12. Rapportering 
Prosjektet ønskes dokumentert i form av bok, film etc. Vi vil også undersøke om prosjektet har 
interesse for forskere eller Mastergrad kandidater. Formidling av resultater vil inngå i 
kommunikasjonsplanen. 


