
Kurs Tittel Ledige plasser
091 Språkmangfold og språkutvikling i barnehage og skole 20-40
092 Hva er ASK - Alternativ og Supplerende Kommunikasjon? 10-20
093 Nøkkelen til felleskapet er språk! 20-40
094 «KAN DU SI DET EN GANG TIL?» Fortell! færre enn 5
095 Hvordan møte utfordringer med dialog? færre enn 5
096 Hvordan skape godt samspill i en hektisk barnehagehverdag? Fler enn 50
097 Oppmerksomhetens og kjærlighetens plass i barnehagen – med fokus på de yngste barna Fler enn 50
098 Relasjoner med barn 0
099 Kommunikasjon og konflikthåndtering i relasjoner med barn 40-50
100 Små og sårbare – forstå din betydning Fler enn 50
101 Små og sårbare – forstå din betydning 20-40
104 Vi vil bidra! Barn og ungdoms egne bidrag til en bedre skole og barneverntjeneste 20-40
105 Forstå hvordan det er inni meg, når jeg er ute av meg! Fler enn 50
106 Redde små - traumebevisst omsorg i barnehage og skole 20-40
107 Kroppen min eier jeg - samtaleverktøy til bruk med barn 4-6 år om kropp, grenser og overgrep 20-40
108 Aldri for sent å bli et lykkelig barn Fler enn 50
109 Løsningsfokusert tilnærming (LØFT) i lederrollen 20-40
110 «Flaks» i hverdagen kan læres 20-40
111 Meg selv som ressurs 20-40
113 Ja takk, HJERNE! Fler enn 50
115 Hva kjennetegner barnehager som er gode på lek? Fler enn 50
118 Skogens mangfold og treets muligheter 0
120 Nøtter for knøtter 10-20
121 Skaperverksted – introkurs 0
127 Praktisk musikkarbeid med 1-3-åringene i barnehagen - hvorfor og hvordan? 20-40
128 Ukulele på 4 - 5 - 6 (ukulelekurs for viderekommende) 20-40
129 Musikkterapi – utvikling gjennom relasjon og samhandling 20-40
130 Trommekurs på djembe 2
131 Trommekurs på djembe 10-20
132 Latteryoga –  en gledesfylt og effektiv metode for mer energi og motivasjon i hverdagen! 10-20
133 De indre kritiske stemmene som hindrer utvikling og læring og det å leve et liv! 20-40
134 Den motoriske boksen – fysisk aktiv fra 0-6 år med alle sanser! 1
135 Det er gøy å være ute! 0
136 Yoga i barnehage og småskolen 2
137 Yoga i barnehage og småskolen 0
138 Livsmestring – i et relasjonelt perspektiv 0


