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Veilederkorpsets
tilbud til 
barnehagene

Veilederkorpset er et lavterskel tilbud som skal støtte, 
inspirere og veilede barnehagene i Stavanger innenfor det 
interkulturelle og flerspråklige fagfeltet. Vi kan bidra med 
veiledning i forhold til enkeltbarn og hele barnegruppen.

Vi kan også bidra med kompetanseheving i personalgruppen 
og ønsker å møte dere på det dere har behov for. Vi er 
fleksible og kan delta på både planleggingsdager, dag- eller 
kveldsmøter. Vår deltagelse kan være gjennom kurs, 
workshops eller refleksjonsmøter.

Aktuelle temaer: interkulturell kompetanse, krysskulturell 
oppvekst, identitet, foreldresamarbeid, mangfold som 
ressurs, synliggjøring av mangfold, flerspråklig utvikling, 
språklig mangfold og inkluderende lek.

Ta kontakt med oss på epost: 
johannesls.veiled.barneh@stavanger.kommune.no

Dere vil også møte oss fast i Tverrfaglige barnehageteam
hvor vi kan bidra med oppfølging og veiledning til 
barnehagene i etterkant.

På nettsiden vår vil dere finne mye nyttig informasjon, 
ressurser, tips og fagartikler. Johannes læringssenter 
veilederkorps - Nyheter (minskole.no) Vi oppfordrer dere 
til å bruke nettsiden vår aktivt. 
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Tips
Husk å abonner på nyheter på vår nettside slik at du får
et epost-varsel når nyheter legges ut!  
Vi legger jevnlig ut nyheter, tips til aktuelle ressurser, 
fagartikler og nettsider knyttet til arbeid med 
flerspråklige barn og interkulturelle tema. Sjekk ut Menyen
øverst- her finner dere flere ressurser samlet. 

Leter du etter noe vi har tipset om tidligere?  
Alle nyhetsbrev og tipsmailer ligger tilgjengelig på
nettsiden se under fanen Nyhetsbrev.

mailto:johannesls.veiled.barneh@stavanger.kommune.no
https://www.minskole.no/johannesk


Tips

Hvordan arbeide med fokus på det kulturelle 

mangfoldet i barnehagen. Artikkelen belyser behovet 

for å jobbe med toleranse, religionsfrihet og likeverd i 

et stadig større kulturelt mangfold og løfter fram 

behovet for nok kunnskap og betydningen av 

foreldresamarbeidet i barnehagens arbeid knyttet til 

høytider og tradisjoner.

Dette påverkar tilsette sitt syn på foreldre med 

flyktningbakgrunn. Ny forskning (Sønsthagen 2020) 

peker på tre faktorer som avgjør om foreldre med 

flyktningbakgrunn blir anerkjent som bidragsytere i 

barnehagen: språk, kjemi med personalet og om de 

forstår de sosiale kodene.

Høytider og tradisjoner.

Det er mange tradisjoner knyttet til hvordan julen

feires verden rundt. Vi slår et slag for tradisjonen og 

relanserer Adventskalenderen Julefeiring – verden 

rundt . Dette er en digital kalender med luker som tar 

deg med på en reise hvor du blir kjent med ulike 

tradisjoner rundt jul og julefeiring i ulike deler av 

verden. Lukene åpnes 1.des ☺

Faglig påfyll

Julesanger med bildestøtte

Tradisjoner følges ofte av sanger. Her finner du tre

julesanger med bildestøtte. Visuell støtte

konkretiserer innholdet i sangene og gir støtte til

forståelsen av innholdet på en inkluderende måte. Du 

finner julesangene her.

Advent. Oversatt tekst på morsmål.no om hvorfor 

folk feirer advent og om ulike aktiviteter som foregår 

i adventstiden. Les mer her

https://www.barnehage.no/kronikk-manfold-markeringer/hvordan-arbeide-med-fokus-pa-det-kulturelle-mangfoldet-i-barnehagen/116219
https://www.utdanningsnytt.no/fagartikkel-flerkulturell-flerkulturell-pedagogikk/dette-paverkar-tilsette-sitt-syn-pa-foreldre-med-flyktningbakgrunn/299898
https://sites.google.com/goskole.no/veilederkorpsetskole/ressursbank/tema/jul
https://sites.google.com/goskole.no/veilederkorpsetskole/ressursbank/1-4-trinn/sanger#h.gy43wwvpmcpz
https://www.morsmal.no/krle/advent

