
Mål: Identitet → god selvfølelse

MANGFOLDSPROSJEKT I MØLLESTUA 

BARNEHAGE



En ring av gull

En ekte ring 

Med plass til mange hender 

Der ingen er størst,

Der ingen er minst,

Der er ingen er først 

Der ingen er sist

Vi holder fast så alle kjenner 

At ringen er smidd av gode 

venner



Hvordan har vi gått frem?
 Idemyldring 

 Satt av tid

 Egen komité→ Mangfoldsgruppen

 Jevnlige møter. 

 Engasjere de ansatte: Personalmøter, ledermøter, basemøter
osv. 

 Engasjere foreldre: månedsbrev, infoskriv, spurt foreldre om 
å hjelpe til når vi har om de sitt land. (mat, gjenstander, 
viktige ting fra landet deres)

 Kofferten 

 Landprosjekt 



Informasjon om møllestua

 Av ansatte er vi 14 som er flerspråklige.

 30% av barna er flerspråklige → mange ulike nasjonaliteter.

 Kompetanse for hørsel 

 Nedsatt funksjonsevne 

 FLiK

 Normalisert 

 Lettere for de minoritetsspråklige og komme her når vi har 

mange ansatte fra andre land. 



Hva har vi gjort
 Markert ulike høytider 

 Engasjert ansatte på prosjektet og foreldre

 Hus eller koffert 

 Landprosjekt 

 Kunne navnene på foreldrene 

 Kunne si enkle ting på de ulike språkene vi har representert

 Morsmålsdagen 

 Forskjeller men også likheter

 Kor 

 Være sammen 

 Styrke barnas språk 



Nettsidene vi har brukt

 http://nafo.hioa.no/barnehage/

 https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/kd

/red/2006/0107/ddd/pdfv/290160-

temahefte_om_spraklig_og_kulturelt_mangfold.pdf

 https://www.forskningsradet.no/prognett-

finnut/Nyheter/Lite_inkluderende_barnehager/125399743

3434/p1253990820613

http://nafo.hioa.no/barnehage/
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/kd/red/2006/0107/ddd/pdfv/290160-temahefte_om_spraklig_og_kulturelt_mangfold.pdf
https://www.forskningsradet.no/prognett-finnut/Nyheter/Lite_inkluderende_barnehager/1253997433434/p1253990820613


Velkommen til alle



KOFFERTEN

 Hva har vi gjort

 Hva var målet?

INFORMASJON OM KOFFERT
Eksempler/forslag på innhold i kofferten:

•Leker

•Flagg

•Bilder av viktige steder (hjemmet, hytte, hjemland etc)

•Bilder av viktige personer

•Mat 

•Tøy

•Fritidsinteresser (fotball, ski, tegnebok etc)

•Bøker

Noe kan være for stort til å ha i kofferten. Da kan det tas med utenom, eller dere kan ta bilde 

av det og legge det oppi. (Vi kan også skrive ut bilder om dere sender de til oss på 

katrine.tollisen@kristiansand.kommune.no .) 

I samlingene vil vi snakke om hvem vi er, hva som er likt med andre, hva som er forskjellig, 

hva vi liker å gjøre. Noen liker godt å ha fokuset på seg, andre gjør ikke. Vi ser barna an og 

prøver å lage et fokus som er behagelig for det enkelte barn. Dette er nytt både for barn og 

voksne, så veien blir til mens vi går.

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP_5_U4OLUAhVlQZoKHQgzBYQQjRwIBw&url=https://www.mimmis.no/fresk-koffertsett-deer-and-squirrel&psig=AFQjCNEm24eEySFYKlwlPCu0md6UIjB1qA&ust=1498815344999325
mailto:katrine.tollisen@kristiansand.kommune.no






Landprosjekt 

 Prosjekt fra de landene som er representert i bhg.

 Vise på kart

 Lære å telle fra 1-5 på det språket 

 Kunne si hei, hade, ja og nei. 

 Lære en sang → eller høre musikk.

 Hvilke dyr bor der, hvilke klær har de, hva spiser de osv. 

 Fått godt samarbeid med foreldrene. 



Lært å telle fra 

1-5 

Viser stolt frem 

amhariske 

alfabetet



Info tavle på avdeling



Godt samarbeid med foreldrene



Foreldre som kommer med mat fra sitt 

hjemland → her fra Polen







Informert 

foreldre på vår 

facebook side. 



Hjemmebesøk -basilikum

 Ser på kart hvor de bor

 Går hjem til alle barna på avdelingen



Avslutning på prosjektet: 

 Flytur → hvert rom er innredet med noe fra de ulike landene 

vi presenterer i barnehagen 

 Til slutt: flytur til Norge der vi spiser lapskaus. 



Vi gleder oss til veien videre…


