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Siste nytt fra 
veilederkorpset

Den internasjonale morsmålsdagen ble erklært av UNESCO i 
1999 og har blitt markert 21.februar hvert år siden. Vi har 
omtrent 6000 ulike språk i verden i dag.

Dagen markeres for å fremme språklig og kulturelt mangfold. 
Morsmålsdagen er en flott anledning til å synliggjør de 
språklige ressursene som er i barnehagen. Vi ønsker å gi dere 
noen tips til markering av dagen, som også kan brukes resten 
av året.

Lån en boksekk av oss, eller lån bøker på ulike språk på 
biblioteket. Inne på nettsiden vår finner du også mange 
oversatte bøker.

Sanger fra kjente Disney filmer sunget på over 21 språk-
Fra Encanto – We don’t talk about Bruno.
Fra Frost – Let it go.
Fra Løvenes konge – Hakuna Matata (synges på 28 språk)

Tirsdag 22. februar arrangerer vi del 2 av kurset overgang 
barnehage-skole. Kurset vil ha fokus på kartlegging og 
overføring av informasjon fra barnehage til skolene. Kurset vil 
være via teams. 
Påmelding her!

Vi er også i gang med å lage noen flere boksekker på arabisk. Et 
par nye bøker blir å finne i sekkene. Kjekt at så mange ser 
gleden og viktigheten av sekkene vi har. Dere kan låne sekker 
ved å sende oss en mail: 
johannesls.veiled.barneh@stavanger.kommune.no

Minner om at dere i tillegg til å treffe oss i TBT, kan henvende 
dere direkte til oss om dere har ulike problemstillinger ift
enkeltbarn, barnegrupper, foreldresamarbeid etc. Vi kan bistå 
med observasjon på avdeling, refleksjon med enkelte 
pedagoger, på avdelingsmøter, personalmøter, foreldremøter 
etc. Temaer kan være: Språkarbeid, flerspråklighet, 
synliggjøring av mangfold, krysskulturell oppvekst, identitet, 
foreldresamarbeid, inkluderende lek etc.

1. Februar 2022

Morsmålsdagen

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=3VqbiF3EBvA&fbclid=IwAR1YjBuroT9scWdf5xCcBjQBeRKfwPpQq0pW6Z-jklJ6aFRfKsiiRvCtCNQ
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=OC83NA5tAGE&fbclid=IwAR0nmSdtHKiQ25SFVFGDfdGHogte7DHHGOZJCYZX7X2-AX2CBqS-C5-bJe0
https://www.youtube.com/watch?v=W2a_8FfW3WA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSci7QMT4SK9wXJFDulkIOM2gx5rkxhnD-SbTnkIW1XlLa8pNQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
mailto:johannesls.veiled.barneh@stavanger.kommune.no


• Sanger på ulike språk. Sanger (morsmal.no)
• Flerspråklige fortellinger
• Spør foreldrene etter musikk fra deres hjemland.
• Språkplakater
• Synliggjøring av språklig ressurs. Hvor mange språk har 

vi på avdelingen? Kan vi telle til 3 på alle språk, kan vi 
si velkommen på alle språk og kan vi noen andre ord? 
Språklig mangfold i barnehagen

• Tips fra mormal.no

Tips

Samenes dag Rammeplanen sier at samiske barn og foreldre 
har rett til å forvente at personalet har 
kjennskap til, og legger vekt på, at også den 
samiske kulturen skal være en del av 
barnehagens innhold. 
Samenes nasjonaldag er 6. februar og det er en 
god anledning til å synliggjøre samisk språk og 
kultur i barnehagene. Her er noen tips om 
hvordan dere kan synliggjøre samisk kultur:

• På NRK super er det en egen kategori som 
heter samisk.

• Lær litt om den samiske kulturen
• Bli kjent med flagget, kanskje med å 

fargelegge, perle eller male det?
• Høre på den samiske nasjonalsangen
• Bli med dansen på samisk
• Kaste lasso, lag ett reinhorn
• Lytte til samisk musikk
• Hør ett samisk eventyr
• Lag samisk mat, eksempel Bidos eller samisk 

brød Gahkko.
• Bjørnen sover på samisk

https://www.morsmal.no/om-barnehagen-norsk/sanger
https://www.minskole.no/johannesk/Underside/18030
https://sites.google.com/goskole.no/veilederkorpsetskole/Mangfold/spr%C3%A5kplakater
https://morsmal.no/images/2016juni/norsk/dokumenter/Barnehage/Spr%C3%A5klig%20mangfold%20%20-%20en%20berikelse%20for%20alle%20barn%20i%20barnehagen%20NAFO.pdf
https://morsmal.no/morsmalsdagen/8485-tips-og-ideer-til-markering-av-morsmalsdagen
https://nrksuper.no/kategorier/samisk
https://www.youtube.com/watch?v=UTWUkip6Yok
https://www.youtube.com/watch?v=I3Hl3rrjqhc
https://www.youtube.com/watch?v=PHqEtwNlpHI
Guovža%20oađđá%20(Bjørnen%20sover)%20-%20Barnesanger%20på%20samisk%20-%20YouTube


Fagtips
Hatteselgeren, en flerspråklig fortelling. Denne fortellingen 
handler om en mann som er på vei til markedet som selger 
hatter. På veien tar han seg en pause under et tre, og da 
kommer det en apekatt og stjeler hattene hans.
Fortellingen kan ses og høres på ulike språk som norsk, dari, 
litauisk, persisk, polsk, kurdisk (sorani), tamil, thai, tigrinja 
og urdu.

Tema vinter. Morsmal.no har samlet ulike skriv om blant 
annet påkledning, rim og regler, sanger og fortellinger om 
vinteren på ett sted. Ta gjerne en titt.

https://morsmal.no/no/norsk-flerspraklige-fortellinger/8025-hatteselgeren-billedbok-pa-norsk-tamil-persisk-somali-og-urdu
https://morsmal.no/flerspraklig-materiell/10122-vinter-pa-morsmal-no

