Vedlegg 1 - Intervjuguide med vekt på administrasjon
1. Introdusere meg selv og bachelorområde (2 minutter)
2. Informere om intervju (fem minutter)
a. Personvern
b. Ærlige svar
c. Ta den tiden man trenger for å svare, men helst så konkret som mulig
d. De ulike delene av intervjuet
3. Beliggenhet (fem minutter)
a. Hvor langt unna barnehagen ligger naturen?
i. Ca. hvor mange meter er det?
b. Hvor vanskelig er det å bruke naturen hverdagslig?
i. Påvirker dette hvor mye dere bruker naturen?
ii. Påvirkes dere av nærhet til naturen?
iii. Finnes det grep dere har tatt – eller kunne tatt som forbedrer dette?
4. Administrasjon – Logistikk (10 minutter)
a. Har barnehagen rutiner for å tilrettelegge for friluftsaktivitet (spesifikke
møtedager, rutiner for å enklere komme seg ut, pauseavvikling osv.)
b. Har personalet incentiv for aktivitet i naturen annet enn friluftglede og barns
glede og utvikling i natur?
c. Har barnehagen rutiner for kontinuerlig utvikling av personalets kompetanse
på …
i. … Effektive forberedelser av uteliv
ii. … Temabasert uteaktivitet
iii. …. Verdifylt uteaktivitet
5. Administrasjon – Utstyr (20 minutter)
a. På hvilken måte holder dere oversikt over barnehagens inventar og utstyr?
i. Har dere spesifikke rutiner for natur- og friluftsutstyr?
b. Hvor mye relevant utstyr har dere for natur- og friluftsliv?
c. Hvor lenge brukes det ulike utstyret før det byttes ut, og hvor hyppig brukes
utstyret?
i. Tursekker, spader, liner …
ii. Lavvo, regnduk …
iii. Pulk, sykler …

d. Er det mest behov eller økonomi som bestemmer hvilket utstyr som skal
kjøpes
e. Har dere alt utstyr dere trenger for å drive barnehage med fokus på natur- og
friluftsliv?
i. Eventuelt hva mangler?
f. I en ønskesituasjon, hvilket utsyr ville dere … i dag hvis dere fikk muligheten
(gjerne utdyp)?
i. … oppdatert …
ii. … kjøpt nytt …
g. Er det andre spørsmål du mener jeg burde stilt angående utstyr, inventar eller
økonomi?
6. Administrasjon – Kommune- og foreldresamarbeid (10 minutter)
a. På hvilken måte samarbeider barnehagen med kommunen om …
i. … natur- og friluftsliv?
ii. … naturbevaring og bærekraft?
1. nettverk/sertifisering
2. utdelinger/incentiv
iii. Andre måter dere samarbeider med kommunen som knyttes til
barnehagens fokus
b. Hva mener foreldre om …
i. … at barnet er mye ute?
ii. … behovet for mye dyrt turutstyr/klær/tillegg?
iii. … utryggheten knyttet til stor bruk av skog, fjære o.l.
iv. Andre utfordringer foreldrene tar opp?

