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FN dagen 

 

I dag feirer vi FN dagen! Vi skal ha fellessamling hvor vi forteller om Indrani fra India, om hellige kuer 

og kultur i spennende fortellinger. Deretter kan barna selv si noe om sitt eget land eller et land de 

kjenner godt til, F.eks. ord og utrykk fra språket sitt! Dette blir lærerikt og kjekt.  

 

I år ønsker barnehagen å delta på forut sin barneaksjon hvor barna i barnehagen har laget kunst dere 

kan kjøpe til innsamlingen! Summen på kunsten er valgfri og dere kan selv velge hvor mye dere 

ønsker å gi, det er også helt ok om man ikke ønsker å kjøpe       Barna har selv valgt hva de ville lage, 

vi ble enige om å fargelegge flagg. Noen valgte egne flagg, mens andre tok flagg de syns var fine. Her 

har kreativiteten fått vist seg og noen av flaggene er derfor ikke helt etter fasiten!  

 

Dette er formålene med FORUT Barneaksjonen   

• Gjøre barn i Norge kjent med andre kulturer og dagliglivet til barn i andre land.  Vi ønsker å 

skape nysgjerrighet og engasjement, bygge toleranse, omsorg og empati, og fokusere på at 

barn har ressurser, evner og ambisjoner. Levekårene kan være utfordrende og vi formidler 

både likheter og ulikheter, men også et felles behov for vennskap, lek, familieliv og trygghet.   

• Gi barn i Norge verdifull læring og gode opplevelser gjennom praktisk solidaritetshandling. Vi 

tror barn har et iboende ønske om å hjelpe andre, og en viktig del av FORUT Barneaksjonen 

er at barn i Norge gjør en innsats for å skaffe midler til prosjekter for barn i andre land. 

 

Ved henting kan dere delta på en løype aktivitet ved båtsiden. Her får dere en kopp med vann som 

dere skal frakte mest mulig av vannet til mål, for barns rettigheter til rent vann. Avdeling bjørnene 

har ansvar og hjelper dere her.  

 

 

Med vennlig hilsen  

Lemurene        
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