
Varierte aktiviteter

og fengende musikk av

Maj Britt Andersen.

INVITASJON 2021/22
Hør den spennende historien om

Indrani fra India. Hun har blitt 15 år

og vi ser tilbake på tiden da

hun var fem og gikk i barnehagen.

Et pedagogisk opplegg

tilpasset viktige elementer i

Rammeplan for barnehagen

og Læreplanen.

Barneaksjonen



Reis med oss til Bangalore i India og bli kjent med fem år gamle Indrani.

Lær om hvordan det er å vokse opp i slummen i en av Indias storbyer.

I dag er Indrani 15 år og minnes tida for 10 år siden.

FORUTBarneaksjonen
er en stor meny

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

hvordan det er å vokse opp i India.

... 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. På grunn av Covid-19 fikk

vi ikke reist ut for å lage ny aksjon fra India.

Vi valgte derfor å fornye og relansere et

engasjerende opplegg om fem år gamle

Indrani. India er hardt rammet av

pandemien og trenger vår solidaritet og

støtte mer enn noen gang.

Innsamling fremmer empati
I veiledningsheftet og på forut.no finner

dere en rekke ulike forslag til innsamlings-

aktiviteter som kan gjennomføres både

inne og ute, utfra hva forholdene tillater.

Ønsker dere å ha basar eller salgsbod,

tilbyr vi en produktpakke som dere kan

bestille. Pakken inneholder 15 unike

produkter til salgsutstilling eller utlodning.

Disse kan kombineres med barnas egne

produkter. Dersom dere trenger flere varer,

anbefaler vi å stille ut de tilsendte

produktene og ta opp bestilling i forkant

av aksjonsdagen.

Vi tilbyr                   til innsamlingaksjonen.

FORUT Barneaksjonen er et meget godt verktøy for å oppfylle målene om toleranse, solidaritet og flerkulturell forståelse

som er nedfelt i ogRammeplan for barnehager overordnet del av Læreplanverket for grunnskolen.

Opplegget fremmer empati, nysgjerrighet og undring over likhet/ulikhet, samt respekt for menneskeverd og menneskerettigheter.

Materiell til alle som deltar:

forut.no/barn

Geetha og Indrani i dag. Indrani, fem år, med familien.



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.

Turen gjennomføres når

det er trygt å reise igjen.

FORUT, PB 300,

2803 Gjøvik

Gjenhør med Indranis sang
For ti år siden besøkte artisten Maj Britt Andersen

Indrani i India. Møtet gav inspirasjon til CD-en

”Indranis sang”, som senere ble nominert til

Spellemannprisen for beste barneplate.

De 14 låtene er nå klare for å engasjere en ny

generasjon barn til sang og dans.

FORUT Barneaksjonen

- fengende og engasjerende
FORUT Barneaksjonen er utrolig engasjerende.

Veiledningsheftet gir masse påfyll til ideer og

aktiviteter. Filmene fenger alle aldersgrupper, og

flerspråklige barn ble også fort engasjert og lærte nye

begreper. Opplegget styrker inkluderings- og

mangfoldsarbeidet i barnehagen. Det er veldig gøy

med telling på engelsk, og å få kjennskap til andre

språk. Plakatene er flotte å ha på veggen og ble ofte

samtaleemne mellom barna på deres initiativ.

Fortellingene er også enkle å gjenskape med

konkreter eller å dramatisere med barna. Takk for flott

materiale! Vi gleder oss allerede til neste år!

Hilsen alle oss i Vækerø Gård Kanvas barnehage

i Oslo kommune.

Hanna Eggum Jakobsen

Tove Aasmundtveit Jessen
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