
Ny musikk av Gaute Ormåsen
Fem filmer om Sivatas på rundreise

Opplev mangfoldige

Sri Lanka sammen

med fem år gamle Sivatas.

Et pedagogisk opplegg

der barn i Norge lærer om

barn i andre land.
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30 år

Barneaksjonen

30 år



I år tar vi en rundreise på Sri Lanka. Vi opplever
mye spennende og er så heldige at vi får se den store

elefantparaden i hovedstaden vår, Colombo!

Deltakelse i
FORUTBarneaksjonen

gir barn i Norge
ENGASJEMENT
for andre kulturer

KUNNSKAP
om livet til barn i andre land

FORSTÅELSE
for grunnleggende behov som

vennskap - lek - familie - trygghet

FELLESSKAP
basert på

empati - toleranse - solidaritet

GLEDE
ved å hjelpe barn som

ikke har samme levekår og

muligheter som dem selv

Hei,
jeg heter Sivatas! Barneaksjonen

30 år



Positiv læring
FORUT Barneaksjonen fokuserer

ikke på nød og elendighet, men på

at barn har ressurser, evner og

ambisjoner. Den innholdsrike

materiellpakken formidler en

realistisk historie som gir læring

og kunnskap om en annen kultur,

likheter og ulikheter.

Solidaritet er handling
Materiellet er gratis, men deltagerne

forplikter seg til å gjennomføre

en innsamlingsaksjon til inntekt for

FORUTs bistandsarbeid.

Det nye festivalheftet gir mange

idéer til kreativ gjennomføring av

FORUT-festivalen.

NYHET! Vi forenkler
Ønskes produkter i gjennomføringen

av FORUT-festivalen tilbyr vi en

produktpakke med lynlodd til en verdi

av ca. 1500 kroner. Det kreves ingen

retur eller oversikt over produkter

som evt. er igjen. Slik blir gjennom-

føringen og rapporteringen av

innsamlingsaksjonen lettere for alle.

Barnehagen skal by på varierte impulser, opplevelser og erfaringer og omfatte lokale, nasjonale og internasjonale perspektiver.

Den skal vise hvordan alle kan lære av hverandre og fremme barnas nysgjerrighet og undring over likheter og forskjeller.

Fra rammeplanen for barnehager.

Dette får alle som deltar:
Elefanten Yanay med paradekostyme.NY!

DVD med fem nye filmer om Sivatas og familien hans på reise.

av Gaute Ormåsen.CD med fem sanger

med tema fra filmene og FNs barnekonvensjon.Fem nye plakater

for høytlesning/lesetrening.Fem nye illustrerte fortellinger

Jakkemerke til alle barn som deltar.

Informasjonsbrosjyre til barnas foresatte.

Stort, flott verdenskart med alle nasjoners flagg.NY!

Veiledningshefte med bakgrunnsstoff, aktivitetstips, oppskrifter m. m.

NY! Festivalhefte med idéer til gjennomføring av FORUT-festival.

Tilleggsstoff på forut.no/barn med aktiviteter, lydbøker, elefant-

dansen og 360-graders film fra Sivatas opplevelser på Sri Lanka.

NY! Produktpakke sendes på bestilling
En ferdig produktpakke med lynlodd til en verdi av ca. 1500 kroner

beregnet på inntil 30 barn, som dere står fritt til å bruke på

FORUT-festivalen.

Kontantløs aksjon med VIPPS
Gi beskjed ved påmelding dersom dette er aktuelt,

så får dere et eget VIPPS-nummer.

FILM 1: Skolen min FILM 2: Elefantsafari FILM 3: Teplantasjen FILM 4: Elefantparaden FILM 5: Elefantdansen

FESTIVALHEFTE



Bli med i
FORUTBarneaksjonen!

Påmelding gjøres på:

forut.no/barn

barn@forut.no

61 18 74 25

Vinn en studietur!
Alle deltagende barnehager

og skoler er med i trekningen av

to plasser på en studietur til

Sri Lanka, India eller Nepal

for å se FORUTs prosjekter.

Alle som melder seg på

innen 20. juni er med i en

ekstratrekning!

FORUT, PB 300, 2803 Gjøvik

Yanay i fokus!
I år er det elefanten Yanay som sendes med til alle

deltagere i FORUT Barneaksjonen. Elefanter får mye

oppmerksomhet i materiellet, både ville elefanter og de

tamme elefantene som går i paraden. Yanay får oppfylt

drømmen sin om å pynte seg og være med i elefant-

paraden. Han blir imponert over alt det spennende som

skjer. Med i pakken er også paradekostymet til Yanay

slik at dere kan pynte ham til deres egen parade og

FORUT-festival.

FORUT Barneaksjonen

- ein del av årsplanvår
Vi i Nordsida barnehage har jobba med FORUT i mange

år. Vi gjer Barneaksjonen til vår eigen ved at vi tilpasser

aksjonen til tema som «born på Nordsida og born i

verda». Vi ser at borna lett får eit venskapsforhold til

borna vi blir kjende med i FORUT sitt pedagogiske

opplegg. I fjor skapte det engasjement når borna fekk

høyre at Sivatas frå Sri Lanka ikkje hadde eit eige hus,

medan alle her hadde det! Vår erfaring er at gjennom

FORUT Barneaksjonen så får borna mykje kunnskap

både om seg sjølv, bygda vår og born i verda, både

likskap og ulikskap.

Ursula Espe & Vigdis Staff

Pedagogiske leiarar i Nordsida barnehage,

Stryn kommune.
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