Veilederkorpset er et lavterskeltilbud til
barnehagene og vi skal støtte, inspirere og
veilede i det interkulturelle arbeidet.
Vi bistår barnehagene i arbeidet
med enkeltbarn, barnegruppen og/eller hele
barnehagen.
ulike kurs- og kompetansepakker
på personalmøte
og planleggingsdager

Vi
kan
tilby

refleksjonsmøter rundt
interkulturelle temaer på
avdelingsmøter, pedagogmøter
og assistent/fagarbeidermøter.
workshops rundt temaet
foreldresamarbeid
utlån av eventyrkofferter og
boksekker

V
Veilederkorpset består av
fire veiledere:
Wenche Warhaug (Permisjon)
Marit Fahret Born
Ragnhild Landa
Torunn F. Mæland

Kurspakker

Pakke A: Interkulturell kompetanse
Grunnpakke i interkulturell
kompetanse.
Pakke B: Krysskulturell oppvekst
Kompleksiteten i en krysskulturell
oppvekst, hvordan gi identitetsbekreftelse og perspektivutvidelse for
alle barn?
Pakke C: Foreldresamarbeid
Barnehagen som inkluderingsarena,
hvordan få til et ressursperspektiv i
samarbeidet med foreldre med ulik
kulturbakgrunn?
Pakke D: Inkluderende lek
Hvordan skape et inkluderende
lekemiljø?
Pakke E: Flerspråklig utvikling og
språklig mangfold
Kunnskap om flerspråklig utvikling.
Barnehagens språkmiljø og
mulighetene det språklige mangfoldet
kan gi alle barn.
Pakke F: Praktiske tips og
informasjon om ressurser
Bli kjent med og få informasjon om
ulike flerspråklige ressurser.

Andre
tilbud

Praksiskalender for Interkulturell
kompetanse
Et refleksjons -og arbeidsverktøy
til bruk i personalgruppen
rundt det interkulturelle arbeidet
i barnehagen.
Vi kan gi Informasjon om innhold
og hjelp til hvordan komme i gang
med praksiskalenderen.

Henvendelser enkeltbarn,
barnegrupper mm.
Ta kontakt ved behov for veiledning
rundt enkeltbarn og eller barnegruppen
når det gjelder språk -og
relasjonsarbeid,
foreldresamarbeid etc.
Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Andre
tilbud

Flerspråklig forestilling og kurs
Veilederkorpset arrangerer jevnlig
flerspråklige forestillinger og kurs
i muntlig formidling av
flerspråklige fortellinger
sammen med Marianne Stenerud
og en assistent fra basen.
Egen mail blir da sendt ut til
aktuelle barnehager.
Tverrfaglige barnehageteam
Veilederkorpset er representert i
syv ulike tverrfaglige team ( TBT) i
kommunen.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende
prat dersom noe av dette kan være av
interesse.

johannesls.veiled.barneh@stavanger.kommune.no
(Permisjon) Wenche Warhaug: Veileder barnehage
og overgangen barnehage/skole, tlf. 51508119
e-post: wenche.warhaug@stavanger.kommune.no
Marit Fahret Born: Veileder barnehage og skole, tlf.
51912358
e-post: marit.fahret.born@stavanger.kommune.no
Ragnhild Landa: Veileder barnehage, tlf. 51508113
e-post: ragnhild.landa@stavanger.kommune.no
(Vikariat) Torunn F. Mæland: Veileder barnehage,
tlf. 51507891
e- post: torunn.f.maeland@stavanger.kommune.no
Nettressurs: https://www.minskole.no/johannesk
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