Oppgave til samling i barnehagen
Lærerne skal ut og besøke dere i barnehagen i perioden fra 10. februar til 10. mars. Dere skal
samarbeide i en gruppe på 2-4 studenter til hver barnehage. Det er viktig at gruppen får avklart så
snart som mulig hvilken barnehage dere vil være i. Vi holder kontakt med dere og veilederne deres
for å avtale dag og tid for samlingen i barnehagen.
I gruppen deres skal dere samarbeide om å forberede en lesestund i en av deres barnehager. Dere
skal formidle en tekst (bok, eventyr) for en barnegruppe når læreren kommer på besøk til
barnehagen og deretter skal vi ha veiledning med dere og veilederne i gruppe.

Hvordan skal dere forberede som gruppe?
-

-

-

-

-

-

Finn ut hvem du skal være sammen med i gruppen og noter hverandres telefonnummer for å
holde kontakt. Dere kan kommunisere med hverandre på telefon, e-post, eller kanskje møtes
et par ganger etter arbeidstid.
Avklar med veilederne hvilken barnehage dere skal være i og hvilken dag og tidspunkt som
passer for samlingen i barnehagen. Da må alle i gruppen få fri fra jobb i minst 2 timer til
samlingen (pluss at dere må beregne reisetid, avhengig av hvor barnehagene ligger).
Velg en bok/en tekst som dere vil formidle til en barnegruppe i barnehagen dere skal være i
på barnehagesamlingen.
Fordel rollene: kanskje noen kan være hovedpersonen i boka, en kan være en forteller, andre
– ta andre roller. Det kan være lurt å møtes og øve sammen i forkant av samlingen.
Øv på å lese boken/teksten høyt, eller fortelle fritt, uten teksten.
Tenk gjennom hvordan dere skal organisere lesestunden: Hvilket rom skal dere bruke?
Hvordan skaper dere stemning og får barna interessert? Skal dere bruke noen rekvisitter eller
konkreter? Eller kanskje bilder? Hvordan skal alle sitte? Det kan være lurt å ha en ikke altfor
stor barnegruppe, maks 8-10 barn.
Forbered noen spørsmål som dere kan stille barna underveis i lesingen og/eller i etterkant.
Den studenten som jobber i barnehagen hvor samlingen skal holdes, må forberede barna på
formidlingsstunden. Fortell barna hva som skal skje og at det kommer flere ukjente voksne
på besøk.
I forkant av samlingen skal dere skrive på bloggen hva dere har planlagt (under Samlinger –
Samling i barnehage). Fortell oss hvilken bok dere har valgt, hvordan dere vil organisere
lesestunden, med hvilken barnegruppe.
Vi vil gjerne få en kort veibeskrivelse - hvordan vi finner veien til barnehagen (skriv hvilken
buss/t-bane/trikk vi må ta, hvor vi må gå av og hvordan finne veien fra holdeplassen).

På samlingen i barnehagen:
-

Læreren og veiledere blir med som observatører når studentene holder samlingsstund.
Seansen med barna kan ikke være lengre enn 15-20 minutter.
Etter lesestunden skal læreren, studentene og veiledere samles til en diskusjon med
utgangpunkt i lesestunden (ca.1-1.5 time).
På slutten av barnehagesamlingen skal læreren også prate med hver student og hennes/hans
veileder for å evaluere arbeidet med kurset så langt og om deltakernes progresjon.

