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Info fra
veilederkorpset

Vi har omtrent 6000 ulike språk i verden i dag, men kun noen 
hundre av de brukes i utdanning og i det offentlige. I tillegg står 43 
prosent av verdens språk i fare for å forsvinne dersom man ikke 
arbeider aktivt for å beholde dem. Morsmåldagen er med på å 
sette søkelys på dette, og blir feiret og markert av UNESCOS 
medlemsland over hele verden. Les mer på vår nettside Johannes 
læringssenter veilederkorps - Morsmålsdagen

La deg inspirere - Morsmålsdagen fortjener en markering - stor 
eller liten. Det er en fin anledning til å skape nysgjerrighet og 
positiv blest rundt det språklige mangfoldet i barnehagen og 
synliggjøre de ulike språkene som finnes der. 
Du kan lese mer om morsmålsdagen og la deg inspirere av tidligere 
markeringer her: Tips og ideer til markering av Morsmålsdagen 
Du finner også mer inspirasjon under Tips på neste side.

God markering!
Tips oss gjerne om deres markering- vi vil gjerne dokumentere og 
dele videre god praksis!

Kurs overgang barnehage-skole. 
Vi vil arrangere kurset i slutten av februar via teams. Dato og 
påmelding kommer. Kurset vil ha fokus på kartlegging og overføring 
av informasjon fra barnehage til skole. 

Henvendelser til veilederkorps barnehage. Minner om at dere kan 
henvende dere direkte til oss på epost eller telefon om saker eller 
tema vedrørende enkeltbarn, barnegrupper, foreldresamarbeid etc. 
Vi kan bistå med observasjon på avdeling, og veiledning til  pedagog, 
til avdeling, eller bidra inn med faglige tema til  personalet. Temaer 
kan være: Språkarbeid, flerspråklighet, synliggjøring av mangfold, 
krysskulturell oppvekst, identitet, foreldresamarbeid, inkluderende 
lek.

Bestill en eller flere boksekker fra veilederkorpset.
Boksekkene finnes på ulike språk: Arabisk, russisk, tigrinja, somali, 
ukrainsk, polsk. Bestilles via epost
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Til inspirasjon

Skinnvotten
Et ukrainsk eventyr som er velkjent for mange barnehager, 
men er ikke nødvendigvis kjent for alle er Skinnvotten. 
Eventyret  kan jobbes med på mange ulike måter. I lenken 
under finner du ulike  tips og ressurser som tekst pluss 
bildeark til fortellingen, tabell med alle karakterene i 
eventyret, plakat med alle karakterene i eventyret, plakat av 
skogen i eventyret og tospråklige bildekort. 

Tospråklige bildekort  (se bildet) gir flere måter å leke videre 
med eventyret slik at en kan bli kjent med dyrene på flere 
språk og en kan lage memory eller lotto-spill.
Skinnvotten – et eventyr fra Ukraina

La dere inspirere av elever på Kvaleberg skole som har jobbet 
med eventyret i klassen (se: Eventyr på ulike språk og 
Skinnvotten):
Veilederkorps skole – Morsmålsdagen

Snakkepakken.no har en del nedlastbart materiell på 
ukrainsk–norsk knyttet til eventyret Skinnvotten.

Andre flerspråklige resssurser :
Lære å telle sammen på ulike språk. Plakater med tallene fra  
1 – 10 på ulike språk: Tell til 10 – plakater

Bildetema (Nafo) er en interaktiv flerspråklig ordbok. Ny 
oppdatert utgave er ute i disse dager. Oppdatert  lenke ligger 
på vår nettside. Se i lenkeboksen til høyre her Johannes 
veilederkorps barnehage eller her Bildetema

Tips 

Epost: JohannesLS-Veiledning-Barnehage

Samenes dag i Vardeneset barnehage. 
Er alt klart for markering av Samenes dag?? Vi har vært så 
heldige å få dele noen tips og bilder fra markering av  
Samenes dag i Vardeneset barnehage. De joiker, spiller 
samisk musikk, teller på samisk, kaster lasso på 
reinsdyrgevir, steker reinsdyrkjøtt, fargelegger samedrakt 
og mye mer. 6.februar markeres dagen med stor utefest 
for hele barnehagen

https://morsmal.no/skinnvotten-et-eventyr-fra-ukraina/
https://sites.google.com/goskole.no/veilederkorpsetskole/Mangfold/morsm%C3%A5lsdagen%22%20/l%20%22h.p_nrZFVpkFJ6L1
https://www.snakkepakken.no/nedlasting/
https://sites.google.com/goskole.no/veilederkorpsetskole/Mangfold/tell-til-10-plakater
https://www.minskole.no/johannesk/Underside/18394
https://www.minskole.no/johannesk/Underside/18394
https://nybildetema.oslomet.no/
mailto:johannesls.veiled.barneh@stavanger.kommune.no%3e

