
INVITASJON 2020/21

Barneaksjonen
Nye sanger av Klaus Sonstad

og nytt spennende materiell.

Fem år gamle Nanah

bor på landsbygda i Sierra Leone.

Bli med henne på nye,

spennende eventyr.

Et pedagogisk opplegg

tilpasset viktige elementer i

Rammeplanen for barnehagen

og Læreplanen.



Fem år gamle Nanah bor i landsbyen Kareneh i Sierra Leone sammen med

foreldrene Marie og Sorie, lillesøster Mabinty på tre og storesøster Isato, som er ni år.

I Barneaksjonen blir vi kjent med Nanah, familien, vennene og livet i landsbyen.

Vi blir også med til sjimpanseskogen, der de truede apene får beskyttelse. Barneaksjonen

FORUTBarneaksjonen
er en stor meny

med pedagogiske verktøy som
... formidler en realistisk historie om

hvordan det er å vokse opp i Sierra Leone.

... fokuserer på barns ressurser, evner og ambisjoner,

ikke på nød og elendighet.

... gir kunnskap, forståelse og respekt for

andre kulturer.

... inspirerer til innsamlingsaksjon for

FORUTs bistandsarbeid.



Solidaritet er handling
Materiellet er gratis, men deltagerne

forplikter seg til å gjennomføre en

innsamlingsaksjon til inntekt for

FORUTs bistandsarbeid.

Festivalheftet gir mange idéer til kreativ

gjennomføring av FORUT-festivalen.

Produktpakke på bestilling
Ønskes produkter i gjennomføringen

av FORUT-festivalen tilbyr vi en

produktpakke. Pakken inneholder lynlodd

og 15 unike produkter til salgsutstilling

eller utlodning. Dersom dere selger

varene anbefaler vi å stille ut de tilsendte

produktene og ta opp bestilling i forkant

og/eller under FORUT-festivalen.

Send felles etterbestilling til FORUT og

motta varene samlet etter et par dager.

Ta kontakt for tilrettelegging hvis dere

har spesielle ønsker.

Kontantløs aksjon
Vi tilbyr Vipps i gjennomføringen av

FORUT-festivalen.

Barnehagen skal vise hvordan alle kan lære av hverandre og fremme barnas nysgjerrighet og undring over likheter og forskjeller.
Fra rammeplan for barnehagen.

Menneskeverdet er ukrenkelig og alle mennesker er like mye verdt, uavhengig av hva som ellers skiller oss.
Fra overordnet del av læreplanen.

Materiell til alle som deltar:

forut.no/barn



Meld dere på
FORUTBarneaksjonen

forut.no/barn

barn@forut.no

61 18 74 25

Vinn en studietur!
Alle som deltar i

FORUT Barneaksjonen

er med i trekningen

av en plass på

studietur til

Sri Lanka, India

eller Nepal

for å bli kjent med

FORUTs prosjekter.

FORUT, PB 300,

2803 Gjøvik

Nye sanger fra Klaus
Klaus Sonstad besøkte Nanah i 2019 og ble inspirert til å

lage sanger om Nanah og livet i Kareneh. Med årets

opplegg følger nye, fengende sanger som både er

engasjerende og skaper ettertanke. Musikken har Klaus

laget i samarbeid med musiker Åsmund Flaten.

FORUT Barneaksjonen

- et fantastisk opplegg
FORUT Barneaksjonen er et kanonkjekt opplegg for barna.

Vi så filmer, hørte på musikk, leste fortellinger og jobbet

med opplegget i over 3 uker. Barna elsket filmene og

sangene, og vi hadde mange, gode refleksjoner om

barn i andre land og hvordan det er å leve annerledes

enn det vi gjør i Norge.

Foreldrene skrøt også av FORUT og Barneaksjonen.

De fortalte om alt som ble diskutert rundt middagsbordet og

hvor opptatt barna var av menneskene, dyrene, maten og

kulturen i Sierra Leone. Et helt fantastisk opplegg!

Hilsen alle oss i Vasshus barnehage,

Klepp kommune i Rogaland

Katrine Stene (pedagogisk leder)
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