
Ny barnemusikk av Klaus Sonstad

og mye spennende materiell.

INVITASJON 2019/20

Barneaksjonen

Bli kjent med

fire år gamle Nanah

og livet på landsbygda

i Sierra Leone.

Et pedagogisk opplegg

basert på viktige elementer i

Rammeplan for barnehagen

og Læreplanen.



Fire år gamle Nanah bor i landsbyen Kareneh i Sierra Leone

sammen med foreldrene Marie og Sorie og lillesøster Mabinty.

I Barneaksjonen blir vi kjent med dem, livet i landsbyen og fortellingen

om hvordan Sierra Leone, som betyr løvefjellet, fikk navnet sitt.

FORUTBarneaksjonen er en stor meny 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.

Barneaksjonen



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 13 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 rammeplanen for barnehager.

I en bærekraftig utvikling må etisk fostring til medmenneskelighet og solidaritet med verdens fattige være et bærende prinsipp.
Fra den generelle delen av lærerplanen.

Materiell til alle som deltar:

på 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

Monki og Orbai
Monki er verdens beste venn. Han reiser rundt i verden og

blir kjent med både barn og dyr i FORUTs prosjektland.

Viktigheten av å ha en venn å snakke med, leke med og

dele sorger og gleder med er universell.

I Sierra Leone blir Monki venn med løven Orbai.

Orbai betyr konge på temne som er språket til Nanah.

Sierra Leone betyr løvefjellet, og sagnet om hvordan

landet fikk navnet sitt er en viktig del av årets aksjon.

FORUT Barneaksjonen

skapte glede og nysgjerrighet
I Mælumenga barnehage hadde vi en flott FORUT-uke.

Barna viste masse glede og nysgjerrighet rundt innholdet i

Barneaksjonen, og engasjementet var stort blant både

barn og voksne. Vi fikk inspirasjon fra materiellet vi fikk

tilsendt, og i løpet av uken ble vi kjent med Sivatas, Minki

og Monki gjennom filmer, musikk og informasjons-

materiellet vi fikk. Vi laget og pyntet barnehagen med

drager og elefanter, ute i barnehagen hadde vi natursti og

hinderløype, og vi «reiste» med fly til Sri Lanka, hvor vi

spiste wok og roti-brød som barn og voksne hadde laget.

Vi inviterte foreldre til FORUT-festival, hvor vi spiste mat

fra forskjellige steder i verden og foreldrene viste stor

interesse for aksjonen.

Mette Marie Solli og Trine Hagen Sukkestad.

Mælumenga Barnehage i Modum kommune.
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Barneaksjonen#forut


