
NYHETSBREV

Nyheter

Siste nytt fra
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Ny ansatt i Veilederkorpset

Vi har utvidet vårt team og er nå fire pedagogiske 

veiledere.

Vi ønsker velkommen til Kristine Norås!

Lydfiler med eventyr på flere språk

I samarbeid med assistenter fra den nå nedlagte basen for 

flerspråklige assistenter, Innføringsbarnehagen på 

Johannes læringssenter og Marianne Lunde i 

Områdesatsingen på Storhaug har vi fått lest inn lydfiler 

med tre fortellinger på flere språk.

På vår hjemmeside Johannes læringssenter veilederkorps -

Nyheter (minskole.no) finner dere lydfiler til 

fortellingene Gåsa som la gullegg, Den lille røde 

høna og Skilpadden og gjessene innlest på blant 

annet polsk, russisk, sorani, arabisk, somali, urdu, 

persisk og tigrinja.

Lydfilene er laget som en ressurs til arbeidet med å 

bekrefte og støtte flerspråklige barns tilhørighet og identitet, 

i tillegg til å gi støtte til deres utvikling av morsmål. 

Gjennom å kunne lytte til fortellingene på eget morsmål gis 

barna som innehar språket en mulighet til å høre og utvikle 

morsmålet sitt også når det ikke er ansatte i barnehagen 

som kan snakke deres språk. Det kan også gi barna en 

større innholdsforståelse når de får høre fortellingene på 

både morsmål og norsk.
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https://www.minskole.no/johannesk/seksjon/6237
http://www.minskole.no/johannesk/Underside/18031
https://www.minskole.no/johannesk/Underside/18030
http://www.minskole.no/johannesk/Underside/18032


“En god 
start”

Filmer om foreldresamarbeid i oppstarten

Veilederkorpset har i samarbeid med pedagoger og 

foreldre i Innføringsbarnehagen laget to filmer om oppstart i 

barnehagen. Den første løfter frem hva foreldre selv sier 

om egne erfaringer i møte med barnehagen. Den andre 

løfter frem en barnehagelærers erfaringer, faglige råd og 

tips for å få til en best mulig oppstart i barnehagen for 

flerspråklige barn og foreldre.

(Den første filmen blir publisert innen et par uker, den 

andre kan dere se her.)

https://youtu.be/POU1q9gT5HU

Les mer om «En god start» på vår nettside:

Johannes læringssenter veilederkorps - Nyheter 

(minskole.no)

– Det man trenger aller mest er de gode språklæringssituasjonene 

ute i den virkelige verden (barnehage.no)

Fagartikkel
Les om de to forskerne Carola Kleeman ved senter for 

barnehageforskning og Elisabeth Brekke ved UiS sine tanker 

om hva som skal til for å skape et godt språkmiljø i 

barnehagen.

Fagtips

https://youtu.be/POU1q9gT5HU
https://www.minskole.no/johannesk
https://www.barnehage.no/sprak-sprakmidler/det-man-trenger-aller-mest-er-de-gode-spraklaeringssituasjonene-ute-i-den-virkelige-verden/221908

