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Alle barn skal ha like muligheter til å bli sett, hørt og oppmuntret til å delta 
i fellesskap i alle aktiviteter i barnehagen. Hvordan får vi det til i uteleken?
«Aktivitetsutvalget er nærmest ubegrenset i naturen», skriver 
høgskolelektorene Steffen Tangen og Adrian Rasmussen, som her deler tips 
til aktiviteter i naturen.
Flere barn som strever med å delta i leken i barnehagen har lettere for å være 
med i naturen, barn leker mer på tvers av kjønn og grupperinger og det er
færre konflikter mellom barn ved lek i naturen. Naturen gir barn som er i 
utvikling førstehåndserfaringer og sterke sanseopplevelser. Å ta hensyn til 
barns medvirkning og barnas interesser er et godt utgangspunkt for leken i 
naturen. Naturens mangfold gir barn flytopplevelser, opplevelser hvor deres 
ferdighetsnivå samsvarer med utfordringsnivået i omgivelsene sier 
høyskolelektorene.
Ute hele dagen – noen utfordringer og mange fordeler (barnehage.no)

Gamle barneleker som «Rødt lys» gir barnehagebarna bedre helse 

(utdanningsnytt.no)

Vi ser at enkelte leker skaper et veldig godt samhold i gruppa og virker 
inkluderende. Barna har fått et svært godt repertoar av fysiske aktiviteter og 
leker, og de har blitt selvdrevne. Dette håper vi vil ha en positiv effekt når de 
blir eldre og er mer overlatt til seg selv, sier Hykkerud Aas.
Målet er bedre helse og samspill i barnehagen.

Vi er kommet til siste nummer av Nyhetsbrevet fra veilederkorpset dette 
barnehageåret. Vi håper dere har hatt nytte og glede av innholdet i 
Nyhetsbrevene. Takk for tilbakemeldingene som dere har sendt oss. Vi tar 
gjerne imot flere; hva har vært bra, hva vil dere ha mer av og nye ting dere 
ønsker vi skal skrive om.
Vi vil fortsette med å sende ut Nyhetsbrevene to ganger pr. halvår. Det neste 
brevet kommer i september.

Vi vil tipse dere om å bruke nettressursen vår som vi oppdaterer jevnlig med 
artikler, nyheter og lenker. Her finner dere en seksjon for faglige artikler, en 
seksjon for tips til foreldresamarbeidet, en ressursbank med sanger, 
spill, språkplakater, etc. I løpet av våren vil vi ha klar en ny seksjon med 
tema Oppstart i barnehagen for nye flerspråklige barn og foreldre. Dere kan 
abonnere på nyheter så får dere fortløpende beskjed når noe nytt er lagt ut 
Johannes læringssenter veilederkorps - Nyheter (minskole.no)
Følg oss også på Instagram: #veilederkorpset
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https://www.barnehage.no/fagartikkel-friluftsliv-korona/ute-hele-dagen--noen-utfordringer-og-mange-fordeler/140879
https://www.utdanningsnytt.no/fagartikkel/gamle-barneleker-som-rodt-lys-gir-barnehagebarna-bedre-helse/117646
https://www.minskole.no/johannesk


Tips
Våren er endelig her og det er tid for vårleker ute. Å bruke tid på fellesleker med 

mål om å inkludere alle kan være med å styrke både fellesskapet i gruppen og 

inkludere det enkelte barnet. Fellesskapsleker har tydelige rammer og regler 

som gir barna oversikt og forutsigbarhet i det som skjer. Dette er leker hvor 

barna får øve seg på blant annet inkludering, ledelse, vinne/tape, kjenne 

mestring, språkforståelse. 

Grorudbarnehagene har lagt ut et flott aktivitetshefte tilgjengelig på nettet som 

inneholder mange tips til aktiviteter og leker. Du finner det her: grorud-

aktivitetshefte-barnehager.pdf (mhfa.no)

Tema Morsmål har laget et tall- og mengde memoryspill på flere språk. Spillet er 
laget med tanke på at man kan gjøre seg kjent med ulike tall symboler og 
mengder og synliggjøre flere språk i barnegruppa, mens man spiller og har det 
gøy. Spillet inneholder 24 ulike kort med bilder av tall eller mengder på ulike 
språk og kan brukes både i barnehagen og på småskolen.

Tema Morsmål - Tall og mengde - Memoryspill (morsmal.no)

Her er et sommer memoryspill (Tema Morsmål) på flere språk. Spillet er laget 
med tanke på at man kan synliggjøre flere språk i barnegruppa mens man spiller 
og har det gøy. Spillet inneholder 30 ulike sommerord på norsk og et annet 
språk.
Tema Morsmål - Memoryspill med sommerord på flere språk (morsmal.no)

Flerspråklige 
assistenter

Politikerne i Stavanger kommune har vedtatt at basen for flerspråklige assistenter ved 
Johannes læringssenter skal legges ned på grunn av innsparinger  med virkning fra 1. 
august. Dette vet vi vil bli et stort tap for barnehagene i kommunen som det vil bli 
vanskelig å finne erstatning for.

De flerspråklige assistentene og deres leder Nahid Afzali har vært en viktig ressurs 
for barnehagene i arbeidet med flerspråklige barn og foreldre. Vi i veilederkorpset ser at 
assistentene har vært nødvendige brobyggere for vennskap og samlek, for språk – og for  
mangfoldsarbeidet i barnehagen. Flerspråklig assistent fra basen Manar Alagha har satt 
varmende ord på den jobben hun har fått vært en del av ute i barnehagene. Vi gjengir her 
et utdrag:

Vi i basen var veldig triste over kommunens beslutning om å fjerne dette tilbudet for flerspråklige barn. Jeg 
vil takke min flotte, snille, fantastiske leder og mine kollegaer .Vi hadde lojalitet, kjærlighet og respekt oss 
imellom. Vi var akkurat som en kjærlig familie med alle verdens språk. Jeg var veldig glad i dem og fikk 
masse erfaringer fra dem.
Det var veldig uheldig at barna plutselig skulle miste dette tilbudet. Vi var også støtte og hjelp til deres 
foreldre.
Gjennom jobben min opplevde jeg en jente som var tre år gammel og hun var nylig startet i barnehagen. 
Hun var veldig redd og lei seg, og ville ikke få trøst eller høre på noe de voksne sa. Hun bare gråt og skrek 
og de visste ikke hvordan de skulle stoppe sorgen og gråten hennes. Hun spiste heller ikke noe og var veldig 
redd.

Til slutt tenkte de at det kanskje kunne være noe med språket og at hun forsto ikke dem. At det var derfor 
hun følte seg trist og var redd. De ba meg komme til henne og sitte litt med henne, selv om jeg ikke kjente 
henne fra før. Det var i lunsjtiden, husker jeg og hun ville ikke spise maten sin. Jeg hørte henne gråte og 
skrike før jeg kom inn i rommet. Når jeg kom inn til henne responderte hun ikke på noen av de andre voksne. 
Jeg sa til henne «min lille søte jente, hei» på morsmålet hennes. Så plutselig lyttet hun til det som jeg sa og 
vendte hodet sitt mot meg og var overrasket. Det var akkurat som om hun så moren sin eller en av 
søsknene. Hun sluttet å grine og tårene hennes fylte øynene hennes. Jeg kommer aldri til å glemme det.
Så nærmet jeg meg og rørte ved håret hennes og sa til henne «jeg er her for deg min lille kjære jente» og jeg 
vil ikke forlate deg nå. Jeg er her for å hjelpe deg. Plutselig smilte hun etter en måned med gråting og 
tristhet. Så nærmet hun seg meg og løftet hendene sine mot meg og hun ville at jeg skulle bære henne og ta 
henne i fanget mitt for å føle seg trygg og rolig. I dette øyeblikket kjente jeg en fantastisk følelse som fylte 
hjertet mitt med glede og tilfredshet.

https://mhfa.no/contentassets/cd5c1fdf4a824f749a6b07d9fff6ce11/grorud-aktivitetshefte-barnehager.pdf
https://morsmal.no/no/om-barnehagen-norsk/flerspraklig-materiell/9579-tall-og-mengde-memoryspill
https://morsmal.no/no/om-barnehagen-norsk/flerspraklig-materiell/9567-sommer

