
NYHETSBREV

Fra 
veilederkorpset

September er her og vi er allerede godt i gang med et nytt 
barnehageår. Nyhetsbrevet vårt denne gang har fokus på  
gode barnebøker og aktuelle artikler om verdien av 
høytlesing. Vi har lenket opp nyttige ressurser i 
samarbeidet med flerspråklige foreldre nå i oppstarten og 
gitt noen innspill til arbeid med mangfold, likhet/ulikhet 
gjennom hele barnehageåret. 

Nye boksekker med bøker på ukrainsk er til utprøving 
i innføringsbarnehagen (og snart også i 
Finnøybarnehagen) der det i år er barn fra Ukrainia. Disse 
boksekkene er straks klare til utlån for alle barnehager og 
foreldre. Ta kontakt med oss om du har spørsmål eller vil 
låne en boksekk på et annet språk til din barnehage. Vår 
felles epost er: JohannesLS-Veiledning-Barnehage

HUSK Å ABBONNER PÅ NYHETER! 
Når du abonnerer får du nyheter og gode tips rett til din e-
post.
Vår nettside Johannes læringssenter veilederkorps -
Nyheter (minskole.no) inneholder nyttige ressurser til 
ditt arbeid med flerspråklige barn i barnehagen.

September 2022

Nyttige lenker Oversatt informasjon kan være nyttig i samarbeidet med 

flerspråklige barn og foreldre.

• Tema Morsmål - Velkommen - plakater på flere språk

• Invitasjon til foreldremøter på flere språk – morsmål.no

• Informasjon om klær i barnehagen – morsmål.no

• Barn I flerspråklige familier –brosjyre

• Sanger med bildestøtte

mailto:%3cjohannesls.veiled.barneh@stavanger.kommune.no
https://www.minskole.no/johannesk
https://morsmal.oslomet.no/velkommenplakater-pa-flere-sprak/
https://morsmal.no/foreldremote-pa-flere-sprak/
https://morsmal.no/informasjon-om-klaer-i-barnehagen/
https://morsmal.no/veiledning-til-foreldre/5135-informasjonsheftet-barn-i-flerspraklige-familier
https://www.minskole.no/johannesk/Underside/18138


Barns rettigheter, likhet/ulikhet, synliggjøring av mangfold  er 

aktuelle temaer i barnehagen gjennom hele året. 

• Rettighetsslottet - undervisning om barns rettigheter - Redd 

Barna

• – Jeg ønsker meg barnehager der flerkultur ikke handler om at 

vi henger opp flagg eller spiser eksotisk mat

• Barnehagens usynlige hvithet Første steg 2/2011, s 42-44

Til refleksjon i personalet- Hvordan gjenspeiles mangfoldet hos oss?

Tips
til arbeid med 

mangfold

Faglig påfyll

På tide med en oppdatering av bøkene i bokhylla i barnehagen?

Vi har oppdatert vår liste med aktuelle gode barnebøker knyttet 

til temaer om likhet, ulikhet og mangfold. Flere av bøkene har 

innhold og illustrasjoner som kan gi gjenkjennelse for barn med 

ulik bakgrunn. På lista finner du også bildebøker som passer for 

yngre barn og bøker som passer for barn som er nye i norsk.

Høytlesing stimulerer barns språkutvikling. Når vi leser høyt for 

barnet møter barnet flere ord enn det gjør i dagligtalen og dette 

er med på å øke barns ordforråd. Les mer under Faglig påfyll

• Samtaler over bøker gjør tospråklige barn sterkere i norsk -

Institutt for pedagogikk (uio.no) 

• Slik kan du bruke ei tospråklig bok i barnehagen | Universitetet i 

Stavanger (uis.no)

• Barns ordforråd skjøt fart når barnehagene stengte ned under 

pandemien (utdanningsnytt.no)

Gode
barnebøker

https://www.reddbarna.no/skole/rettighetsslottet/
https://www.utdanningsnytt.no/flerkulturell-flerspraklig-flerspraklig-barnehage/jeg-onsker-meg-barnehager-der-flerkultur-ikke-handler-om-at-vi-henger-opp-flagg-eller-spiser-eksotisk-mat/233324
https://www.utdanningsnytt.no/files/2019/08/22/F%C3%B8rste%20steg%20%202%202011.pdf
https://www.minskole.no/johannesk/Underside/18394
https://utdanningsforskning.no/artikler/2020/samtaler-over-boker-gjor-tospraklige-barn-sterkere-i-norsk/
https://www.uis.no/nb/slik-kan-du-bruke-ei-tospraklig-bok-i-barnehagen
https://www.utdanningsnytt.no/forste-steg-korona-koronavirus/barns-ordforrad-skjot-fart-nar-barnehagene-stengte-ned-under-pandemien/327925

