
 
 

fun@familielæring 
AKTIVITET 

 

HVA HVORDAN HVORFOR 

Musikk og sang Lære barnesanger, rim og 

regler, diverse sangleker 

Synge og leke sammen på 

norsk og morsmål 

Lære norsk og forstå 

norsk barnekultur. 

Stolthet for egen kultur. 

Fortellerstund Bli kjent med bøker, 

eventyr og fortellinger fra 

ulike land. 

Fortell, les eventyr fra de land 

du har i gruppa (inklusiv 

norske) 

Lære av hverandre. 

Bøker er nøkkel til godt 

språk. Bekrefte egen 

identitet samtidig som du 

lærer noe nytt. 

Turer  Gå på biblioteket. 

Utforske nærmiljø. 

Gå på kino. 

Gå på kafe. 

Gå på salg på sesongklær. 

Lekeland. 

Oppsøk aktuelle ting som 

familien kan nyttiggjøre seg, 

sammen.  

Bruk turen til å vise lure klær 

etter vær. 

Hjelpe foreldre til å 

orientere seg og bli kjent 

i nærmiljøet. Oppsøk 

arenaer som norske 

foreldre kjenner godt. 

Kunst og håndverk Skap produkter sammen. Lag ting som er vanlig å lage 

i barnehage og skole 

Gi foreldre forståelse for 

hvordan kunst og 

håndverk kan brukes i 

språklæring 

Matlaging Lag mat og vær sosial 

sammen.  

Norsk og annen mat. Relasjoner bygges i 

mange kulturer over 

matbordet. 

Feire bursdager Lære om 

bursdagstradisjoner 

Lag en norsk barne- eller 

ungdomsbursdag. 

Lag invitasjoner. 

Snakk om uformelle regler i 

bursdagstradisjonen. 

Lag vanlig bursdagsmat  

Lek bursdagsleker. 

Mange foreldre er 

skeptisk til å sende barna 

i bursdager. Sørg for å gi 

foreldrene forståelse for 

hva en barnebursdag er 

og hvor viktig det er å 

delta. 

Diverse veiledning 

om å være 

«foreldre i nytt 

land» 

Klær etter vær. 

Tannhygiene. 

Sunn/usunn mat. 

Grensesetting.  

Språklæring er nøkkel til 

sosialt liv og integrering. 

Jeg er OK – du er Ok. 

Samtal rundt emnene.  

Bruk gjerne både formelle og 

uformelle situasjoner. 

Styrk foreldrerollen og gi 

trygghet i et nytt land. 

Lekser Foreldre som verdi i barns 

læring 

Skap god atmosfære. 

Gjør lekser sammen. 

Heie på hverandre. 

Du er perfekt for ditt barn. 

Foreldre er den viktigste 

partner for sitt barn i 

barnehage og skole. 

 


