
 Et kunnskapskrevende og utviklende yrke
Som førskolelærer vil du arbeide i en organisasjon som er i kontinuerlig 
utvikling, eller det en kan kalle ”en lærende organisasjon”. I en lærende 
organisasjon bidrar hver enkelt medarbeider aktivt til at egen kompetanse og 
erfaring kommer alle til gode. Med din fagkompetanse vil du bidra til å utvikle 
barnehagen i samhandling med barn, medarbeidere og foreldre. Det er i møte 
mellom ulike meninger og i refleksjon over eget arbeid at barnehagen kan 
utvikle seg.    

•	 Liker du utfordringer i samspill med andre mennesker – 
små som store? 

•	 Er	du	nysgjerrig	og	liker	du	å	reflektere	over	store	og	
små spørsmål i livet?

•	 Liker du å bruke deg selv, være kreativ og leken?
•	 Vil du være med på å gi små barn en god start i livet?
•	 Da bør du velge førskolelæreryrket!

LYKKE TIL!
Se også egen brosjyre om de ulike lærerutdanningene.
Du finner mer informasjon om førskolelærerutdanningen på 
nettsidene til høgskoler/universiteter. 
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 Førskolelærerutdanning
Førskolelæreryrket er for deg som liker å jobbe med mennesker. Når du jobber 
med barn får du bruke ulike sider av deg selv, du er i kontinuerlig utvikling, 
og du får daglig umiddelbar respons på arbeidet du gjør og innsatsen du gir. 
Gode førskolelærere har en uvurderlig betydning for barns danningsprosesser, 
der omsorg, lek og læring er grunnpilarer. Som førskolelærer er DU med på å 
forme fremtiden for hvert enkelt barn og for samfunnet. Du jobber i et miljø 
som er preget av mangfold.  Du jobber med inkludering og sørger for at hvert 
barn blir sett og verdsatt for den de er, uansett hvilken bakgrunn og hvilke 
erfaringer de har. 

 Du er med på å gjøre en forskjell!
Som førskolelærer har du ansvar for å gi barna en rik og allsidig utvikling ved å 
legge til rette for lek og læring i trygge og utviklende omgivelser. Yrket krever 
at du har menneskelig og pedagogisk innsikt, er kreativ og i stand til å tenke 
selvstendig i en organisasjon der ingen dager er like. Som førskolelærer må 
du ha evnen til å se enkeltbarn, samtidig som du har oversikt over barnegrup-
pen i omsorgs- og læringsmiljøet. På den måten kan du tilrettelegge for en god 
barndom og utvikling for hvert enkelt barn i barnehagen. Dette krever grundig 
kunnskap om barn.

 
 

 

 Et kreativt og lekent yrke
Som førskolelærer har du høy utdanning, og du vil ha lederansvar for en gruppe 
barn og voksne. Barnehagen har en rammeplan som gir retningslinjer for innhold 
og arbeidsoppgaver.  I samarbeid med personalet har du som førskolelærer stor 
grad av frihet til å velge hvordan du vil jobbe. Dette gir deg muligheter for bredde 
og mangfold i din yrkesutøvelse og for kontinuerlig faglig og personlig utvikling. 
Faglig oppdatering gjennom videreutdanning og kurs gir deg mulighet til å prøve 
ut ny kunnskap i ditt daglige arbeid i barnehagen. 

  

 Et meningsfylt yrke hvor samarbeid er viktig
I dag har alle barn rett til et pedagogisk tilbud i barnehage. Barnehagen er viktig 
i velferdssamfunnet, og undersøkelser viser at barnehagen er den tjenesten som 
brukere i kommunen er aller mest fornøyd med. Det er en spennende arbeids-
plass hvor de ansatte trives.
Som førskolelærer får du mulighet til å være med på å skape gode barndommer 
og gode barnehager. DU vil være betydningsfull for barna her og nå, samtidig som 
du vil skape et godt grunnlag for senere utvikling og læring. Sammen med barn, 
foreldre, medarbeidere og andre instanser utenfor barnehagen vil du ha ansvar 
for planlegging, gjennomføring og vurdering av det daglige arbeidet. 
Førskolelæreren har også ansvar for veiledning av det øvrige personalet. 
Yrket krever at du har solide faglige kunnskaper og gode evner til å kommunisere.

Utfordrende, spennende, meningsfylt 
og utviklende!

Førskolelæreryrket: 

voff!

møø!
miau!


