
Kompetanse for mangfold

Beverborga barnehage

5.06.18



Side 2

Presentasjon av Beverborga barnehage

– Beverborga barnehage

• Beverborga er ein to-avdelings barnehage. Den 

held til i Åmli sentrum. 

• Barnehagen har ei småbarnsavdeling med barn frå 

0-3 år

• og ei avdeling for dei største borna frå 3-6 år.

• Sjølv om vi er inndelt i to avdelingar, er barna noko 

saman i leik både ute og inne. 

• Barnehagen er godkjent for 71 barnehageplassar.
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Beverborga har barn med bakgrunn fra disse 
landene:
Norge
Myanmar –Karen - Mon
Syria
Afghanistan
Thailand
Serbia
Filipinene
Finland
Polen
Danmark
Russland
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Problemstilling: 

“Hvordan kan vi best mulig tilrettelegge 
for god språkstimulering i 
barnehagehverdagen, ved bruk av IKT, 
nøkkelord, bilder og konkreter”. 
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Eksempel:

Hverdagsaktiviteter 
Hente og bringesituasjon
Måltid
Frileik ute/inne
Påkledning 
Samlinger
Frileik
Turer
Andre organiserte aktiviteter, 
som forming, matlaging, osv.
Kjøkkenaktivitet.
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Digitale verktøy:
Blider: Bruk av bilder av nære ting.
Ta bilder av ulike 
hverdagssituasjoner. 
Bildemontasjer og bilderamme på 
avdelingene.
Eventyr 
Hente praktisk info om land og  
kulturer, samt mat ol. på nett.
Nettsider med spill ol. pedagogisk 
verktøy.
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Bruk av konkreter:

Bruk konkreter i hverdagen, til temaer, ved matlaging 
samtidig som vi benevner ordene. Henger opp bilder, 
navnlapper/ beskjeder med bilde.

Kofferter til bruk i samlinger:

Koffertens innhold: Inventarliste Laminert, Laminert 
bildeserie av handlingen (ca. 6 stk) bøker eller laminert 
tekst, bilder, konkreter, sanger, rim/regler  (med bilder)
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Det vi har fått gjennomført:

Konkreter:
I forbindelse med ulike temaer 
gjennom året har vi brukt mye 
bilder og konkreter.
Eks:
Temaet « kjøretøy» her hentet inn 
fedre med store kjøretøy som 
lastebil, ambulanse, traktor m.m

Språkkofferter/ temakasser
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Digitale verktøy:

Benyttet oss av kamera, pc, bilderammer, 
og nettbrett med ulike apper.
Vi har tatt mye bilder, laga fotomontasjer, 
og hatt bildefremvisning til foresatte i 
garderoben.
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Hverdagsituasjoner:

Brukt tid på avdelingsmøter til å gå 
gjennom viktigheten av å bruke 
hverdagsituasjoner til 
språkstimulering. ( benevning av ulike 
pålegg, navn på plagg, mm. 
Laga rutiner på dette. 
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Utfordringer:

I en hektisk hverdag er det vanskelig å få de 
ansatte til å få et eierforhold til prosjektet.
Mye sjukmeldinger, der vi har hatt ulike 
vikarer gjennom året, eller ofte ikke vikarer.
Vi har ikke hatt styrer denne vinteren
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