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Flyktninger fra Ukraina gir økt behov for barnehageplasser 
for barn med flyktningbakgrunn i Stavanger. I første omgang 
skal dette behovet dekkes gjennom å øke opp antall 
barnehageplasser i Innføringsbarnehagen på Johannes 
læringssenter. Vi i veilederkorpset har fått omdisponert noen 
av våre oppgaver for en periode og bidratt i arbeidet med å 
bygge opp og lede en ny avdeling. Vi har omgjort tidligere 
klasserom til ny barnehageavdeling med møbler og leker, fått 
oversatt materiell til ukrainsk og planlagt pedagogisk innhold. 
Enn så lenge har vi kun fått to nye barn, men vi vet det er 
flere som venter på bosetting og dermed også 
barnehagetilbud om ikke lenge.

Et nytt tilbud til barnehagene: En god oppstart i barnehagen 
for flerspråklige barn, er i disse dager sendt ut. Mange har 
meldt sin interesse og vi er glade for å få bidra til å sette 
fokus på dette temaet. 
I denne sammenheng publiserer vi en film om foreldres 
perspektiv på oppstart i barnehagen. Hva er deres gode 
erfaringer? Hva opplevdes vanskelig? Hvordan opplevde de å 
bli tatt imot? Se mer på våre nettsider om En god start.
Fortsatt mulig å ta kontakt med oss hvis dere ønsker å ha et 
møte med en av oss før sommeren. 
https://www.minskole.no/johannesk/
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17. mai. Mange barnehagebarn har ikke 
opplevd en tradisjonell 17. mai feiring. 
Sjekk ut våre tips til forberedelsene i 
barnehagen her.

Sanger med bildestøtte.
Bilder taler mer enn ord og utvider både 
forståelse og perspektiv. Vårsanger og 
sanger til 17. Mai med bildestøtte ligger
klare til bruk på våre nettsider.

Barnebøker på flere språk – NAFO 
(oslomet.no)- En oversikt over et utvalg av 
tospråklige barnebøker og bøker som finnes 
både på norsk og andre språk.

Rammeplanen sier at i barnehagen skal barna få 
kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og 
høytider i ulike religioner og livssyn. Barna skal også få 
erfaringer med at kulturelle uttrykk har en egenverdi.

Vi i veilederkorpset har begynt å lage ulike plakater til 
noen av de største markeringene. Plakatene kan være 
ett godt utgangspunkt for samtaler og samlinger om 
ulike tradisjoner, høytider og markeringer i barnehagen.

Ta en titt på plakatene på vår hjemme side! Johannes 
læringssenter veilederkorps - Høytider og helligdager
Det vil komme nye plakater om flere høytider utover 
høsten.

Høytidskalender
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