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Katholische Hochschule
für Sozialwesen Berlin

UdG
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de Girona

Om integreringen av perspektiver på kjønn og likestilling i 
førskolelærerutdanningens fagplaner

Dette er en norsk delrapport fra det toårige europeiske prosjektet Gender Loops. 
I prosjektet deltok partnere fra Litauen, Norge, Spania, Tyrkia og Tyskland. 
Prosjektet jobbet med kunnskap og strategier for integrering av 
likestillings- og kjønnsperspektiver i barnehager og i utdanningen av førskolelærere.
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