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            IKKE BARE EN MIDDAG… 
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Barnehagen er en kommunal 2-avdelings barnehage  
med 32 barn, hvorav ca 60 % er minoritetsspråklige.  
Det snakkes 10 forskjellige språk i barnehagen. 
Barnehagen er samlokalisert med kvalifiseringstjenesten/ 
voksenopplæringen. 
 
Barnehagens årsplan har fokus på: 

Barns 
selvfølelse 

Trivsel og 
vekst i et 

flerkulturelt 
miljø 

Samfunnsperspektiv:  
Barnehagen er en 
viktig møteplass i 

lokalsamfunnet vårt. 

Toleranse og 
mellommenneskelig 

forståelse 

Mangfold 
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PRESENTASJON AV 
BARNEHAGEN 
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PRESENTASJON AV PROSJEKTET 
 
 
 
 
 

Målsetting med prosjektet: 
Vi ønsker at barnehagen vår skal være et sted der 
nettverk bygges, der gode relasjoner og vennskap 
mellom barn og familier på tvers av kulturer skapes 
og utvikles. 
 
Begrunnelse for valg av prosjekt: 
Barnehagen hadde lyst til å jobbe med et 
flerkulturelt fokus. Vi ønsket å lære mer, samt 
videreutvikle en ”vi-følelse” i barnehagen. 
 
Alle har et forhold til mat og kunnskap om mat. 
Matlaging og måltider er et godt møtepunkt for 
mennesker. Derfor valgte vi dette som utgangspunkt 
for prosjektet vårt. 
 
       
 
     forts. 
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”DET FLERKULTURELLE MØTE” 
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En middag er ikke  
bare en middag… 
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forts. 
 
 
Organisering av prosjektet: 
Vi har hatt en prosjektgruppe bestående av 
styrer Anne Gurine Hegnar, pedagogiske ledere 
Hege Spjelkaviknes og Ingvild Tveide. 
Prosjektgruppa har hatt et overordnet ansvar 
for det helhetlige arbeidet med prosjektet. 
 
I tillegg har vi hatt en arbeidsgruppe bestående 
av styrer Anne Gurine Hegnar, pedagogiske 
ledere Hege Spjelkaviknes og Ingvild Tveide, 
barne- og ungdomsarbeider Inger Marit Erichsen 
og assistent Gunn Haugen. Arbeidsgruppa har 
organisert det praktiske arbeidet i forbindelse 
med ”Skal-skal ikke middagene”. 
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Mentor har: 
 
 Kommet tidlig inn i prosjektet 
 Vært med på seminar 
 Vært med på personalmøter 
 Vært med på middag 
 Hatt kontakt med hele personalet  
 Hatt kontakt med barna 
 Vært på 4-5 mentorbesøk pr år 
 Veiledet oss gjennom prosjektet  
 Vært en inspirasjonskilde for personalet 
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Barnehagens mentor har vært Målfrid Bleka som er 
rådgiver ved NAFO – Nasjonalt Senter for Flerkulturell 
Opplæring. 
 
Mentors rolle i forhold til prosjektledelsen har vært å 
stille  kritiske og undrene spørsmål. Vi har hatt en 
lyttende mentor med et blikk utenfra. Mentor har fått i 
gang nye tanker og ideer hos prosjektledelsen, samt 
vært støttende og oppmuntrende for oss.  

MENTOR 
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Vi har hatt middag fra mange land 

6 
Rapport fra "SSI prosjekt" - 

Storgaten barnehage 2008 



7 

Her er de små kokkene i full aktivitet. Det 
er gøy og lærerikt å hjelpe til med 
matlagingen. 

 

Det er stas når mamma er kokk i 
barnehagen. 

Glimt fra en ”Skal-skal ikke middag” 

ALLE MED 
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Her er tre mødre som har pause i 
middagslagingen. To norske kokker har med 
seg kokkelærling fra Somalia.  

 

Lapskausen putrer i grytene, mens praten går 
på personalrommet. 

 

Kontakt knyttes på tvers av kulturer. 

KONTAKT 
KNYTTES 
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En av de to somaliske kokkelærlingene har 
prøvd hengekøyen før og må prøve den igjen. 
Litt flaut.  

 

Mye latter og god stemning har ført til 
trygghet overfor hverandre. 
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TRYGGHET 
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Mens vi venter på storinnrykk ser små og 
store kokker på globus.  

 

Hvor kommer vi fra? 

Hvor bor familiene våre?  

 

Små og store får kunnskap om hverandre. 
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KUNNSKAP 
OM 

HVERANDRE 
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Etter mange timers forberedelser er det 
endelig tid for middag.  

 

Det dufter godt og forventningsfulle barn og 
voksne gleder seg til å smake på norsk mat. 
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FORVENTNINGS-
FULLE BARN OG 

FORELDRE 
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Noen kommer tidligere, da blir det tid til en 
liten prat før maten.  

 

Her er det beundring av barnehagens yngste 
lillebror. 

Storebrødrene som gikk i barnehagen i fjor, er 
fortsatt bestekompiser, og treffes ofte på 
fritiden. 
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NY 
AVTALE  
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Alle har ansvar for å sette seg til bords med 
familier fra ulike land. 

 

Samtalen går om løst og fast både med og uten 
personalets hjelp. 

 

Ved dette bordet har vår somaliske assistent 
ansvaret. 
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NAM-NAM 
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En mamma sitter sammen med sine barn og to 
storebrødre som har gått i barnehagen før.  

 

Det er gøy å treffe gamle venner igjen. 
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VENNSKAP I 
BARNEHAGEN 

– ALLTID 
VENNSKAP 
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IKKE BARE EN MIDDAG…… 
Praksisfortelling: 
 
 
Jeg sitter og prater med Mattis og noen av de  
andre barna ved måltidet dagen etter første middag. 
Barna gir uttrykk for at det var deilig mat og forteller 
hvem som var der fra sin familie. 
Jeg bemerker at jeg synes det var kjempe koselig.  
Mattis ser på meg og sier:  
”Ikke så koselig”.  
”Synes du ikke… nei, nei…”, svarer jeg. 
 Jeg tenker litt og kan se at han også tenker på noe.  
Så ser han på meg og sier: 
”Det var jo ikke flagg”.  
”Å nei, det tenkte vi ikke på, det glemte vi, -så godt at du 
kom på det. Det må vi huske neste gang”.  

 
 
 
Jeg tolket det slik at  
han syntes det hadde  
vært så bra at vi burde  
ha flagget. Slik har det  
blitt ved senere  
middager.  
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MÅL:  
Delmål 1: 
”BARNEHAGEN SOM NETTVERKSBYGGER” 
 
Om nettverksbygging 
Foreldrene fikk i forkant både skriftlig og muntlig informasjon  
om målsettingen med prosjektet. I starten av de første  
middagene  snakket vi med foreldrene om at vi ønsket at 
familier fra ulike land skulle sitte sammen. Etter hvert så vi  
at foreldre på eget initiativ satt seg ved bordene på tvers av  
kulturer.  
Det har vært ulike hensyn å ta. Noen har vært avhengig av at  
andre foreldre tolket for dem. Personalets aktive deltakelse  
under middagene har vært viktig. 
 
Dette opplever vi: 
 
 Foreldre og barn hygger seg sammen på middagene. 

 
 Etter flere middager tar foreldre spontant kontakt  
     med hverandre i garderoben om mat, barn og andre ting. 
 
 Noen barn har kontakt med hverandre utenom barnehagetid.  

 
 Flere barn feirer bursdager hos hverandre.  
 

16 16 
Rapport fra "SSI prosjekt" - 

Storgaten barnehage 2008 



17 

Noen av barna har tegnet og  
kommentert fra SSI middagene: 

forts. 
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forts. 
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MÅL: 
Delmål 2 
”FINNE STYRKEN I MANGFOLDET” 
 
Om mangfold 
Personalet i barnehagen har ansvar for at alle barn, uansett  
funksjonsnivå, alder, kjønn og familiebakgrunn får  
oppleve at de selv og alle i gruppen er betydningsfulle 
personer for fellesskapet. 
 
Dette har vi gjort: 
 
 Foreldre har vært både kokker og kokkelærlinger 
 Kokkene og en fra personalet har handlet ingredienser  
     sammen 
 Kokker og kokkelærlinger har laget mat sammen med  
     barna og noen fra personalet 
 Kokkene og kokkelærlingene har blitt presentert og  
     applaudert under middagene. 
 Kokkene og kokkelærlingene får blomst fra barnehagen  
     for god innsats. 
 
 
 
                forts. 
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forts. 
 
Dette ser vi: 
 
 Alle som kan krype og gå kommer på middagene. 
 Kokkene tar et stort ansvar med å organisere og lage  
     middag til 65-80 personer. 
 Stolte foreldre lærer gjerne bort gode matretter. 
 Både barn og foreldre blir stolte av blomst, applaus og  
     oppmerksomhet. 
 Latter og godt humør sitter løst under matlagingen. 
 Barna gleder seg til at foreldrene skal lage mat og er tydelige  
     stolte over deltagelsen fra mamma eller pappa. 
 Personalet er mer bevisste  
    på hvordan vi lokker  
    frem ressurser i barn  
    som viser styrken i  
     mangfoldet.  
     F. eks å synge sanger  
     på ulike språk. 
 Store og små setter  
     pris på mangfoldet  
     av matretter.  
 Bildene i gangen blir  
     stadig sett på og  
     kommentert. 
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Noen dager etter ”Skal-skal ikke middag” kommer jeg 
gående ned trappen fra kontoret. To mødre står og ser oppi 
kurven med ekstra skift til barna sine. Anab, mamma til 
Sueheyla og Idiris er på vei opp til skolen. Jeg sier hei og 
spør Anab om Idiris er syk. ”Ja, litt forkjølet” og viser med å 
hoste. Vi smiler til hverandre. Anab går mot 
trappa, men stopper opp og går en runde og kommer 
tilbake til meg. Jeg ser at hun vil si meg noe. Jeg venter. 
Anab peker mot avdelingen hun har laget middag for noen 
dager siden og sier ”jeg glemt det, tusen takk for blomsten” 
og gir meg en god klem av eget initiativ.  
 
Hun forteller meg at Sueheyla har sagt at blomsten var til 
henne for at hun hadde vært med å lage middag. ”Sueheyla 
veldig glad” sier Anab før hun går opp på skolen. 

Praksisfortelling: 

Jeg ser at Anab er  
like stolt og glad  
over å få blomsten  
som datteren hennes  
Sueheyla… 
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MÅL: 
Delmål 3: 
”ERFARINGSUTVEKSLING / DOKUMENTASJON” 
 

Barnehagens dokumentasjon kan gi foreldre, lokalmiljøet og  
andre informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i  
barnehagen. 
 

Dette har vi gjort: 
 
 Vi har hengt opp bilder fra middagene i garderoben. 
 De eldste barna har tegnet fra middagene. 
 Vi har fått pressedekning i ulike lokalaviser og tidsskrifter. 
 Personalet har skrevet ned praksisfortellinger i egne bøker 
     med ”Skal-skal ikke” logo. 
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MÅL: 
Delmål 4: 
”ERFARINGSSPREDNING TIL ANDRE BARNEHAGER” 
 
Barnehagen ønsker å formidle sine erfaringer og opplevelser 
til andre barnehager, skoler, kommunen og politikere. 
 
Vi har hatt: 
 
 Besøk av personalet fra andre barnehager som ønsker  
    mer kunnskap om arbeid med minoritetsspråklige barn. 
 Besøk av studenter som ønsker informasjon. 
 Flere barnehager som har ringt eller snakket med oss på  
     kurs og møter. 
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Tema: Eierforhold til prosjektet 

Gjort Lært Lurt 

Valg av prosjekt felles på 
personalmøte 
 
Kurs og personalmøter med 
mentor 
 
Jevnlig oppfølging av prosjektet 
på personalmøter 
 
Alle har hatt oppgaver og ansvar 
 
Dokumentert arbeidet bl.a 
gjennom å ta bilder 
 
Presse og gjester har deltatt på 
middagene 

God ledelse og planlegging fra 
prosjektgruppa har vært 
nødvendig 
 
Det må arbeides grundig for å 
oppnå en felles forståelse av 
prosjektet i personalgruppa 
 
Hele personalet er viktige i 
arbeidet, vi har forskjellige 
egenskaper å ta i bruk 

At alle inkluderes og blir hørt i 
arbeidet 
 
Å arbeide med 
praksisfortellinger 
 
Å ha fast punkt på 
personalmøtene som handler 
om prosjektet, der en bl.a 
evaluerer arbeidet 
 
Å arbeide med et prosjekt over 
så lenge som 3 år 
 
At mentor har vært synlig 
overfor hele personalet 

Barn, foreldre og personalet fra 
forskjellige land har laget mat 
sammen 
 
Samtaler om middagene mellom 
barn, foreldre og personalet før 
og etter middagene, gjerne med 
utgangspunkt i bilder tatt av 
arbeidet 
 
Barna har tegnet fra middagene 

Viktig å gripe barnas initiativ og 
arbeide videre med dem. 
 
Å gjøre ting sammen skaper 
fellesskap og eierskap til det en 
arbeider med 
 
Barna blir stolte av foreldrene 
sine når de er deltagende i 
barnehagen 
 
Barna blir kjent med de andre 
barnas foreldre 

At barna deltar med å utvikle 
prosjektet 
 
At barnas forslag til hvordan 
arbeidet kan gjøres tas på alvor 

Deltatt med å lage middager fra 
eget og fra andres land, lært 
bort oppskrifter til andre eller 
lært nye oppskrifter 
 
Deltatt på middagene sammen 
med barna sine 
 
Hengt opp bilder fra middagene 

Å lage mat sammen skaper 
fellesskap 
 
Å ha felles måltider skaler 
fellesskap 
 
For å få alle med har både 
skriftlig og muntlig informasjon 
vært viktig 
 
Personalet har en viktig rolle i 
møte med foreldre, både under 
og mellom middagene 

Å tenke gjennom hvordan en 
skal nå alle foreldrene med god 
informasjon 
 
Å bruke god tid sammen med 
foreldre, samtale om 
middagene, f.eks rundt bildene 
som henger i garderoben 
 
Besøk fra personer knyttet til 
barnehagen, skaper stolthet 
blant foreldrene 
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Det var personalet i barnehagen som tok initiativ til  
deltakelse i ”Skal-skal ikke prosjektet”. Kommuneledelsen  
har dessverre involvert seg minimalt i forhold til erfarings- 
spredning til andre barnehager i Grimstad. 
 
I starten av prosjektet hadde vi et sterkt ønske om å lage en  
kulturell kokebok, denne ideen måtte vi skrinlegge pga  
manglende økonomi. 
Flere av personalet hadde også ønske om å reise på  
studiebesøk til andre barnehager som fokuserer på språklig  

og kulturelt mangfold i sitt arbeid. 
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POSITIVE ERFARINGER 

Samlokaliseringen med Kvalifiseringstjensten har vært en stor 
fordel. Foreldre på introduksjonsprogram har fått godkjent  
arbeidet med middagene som en del av undervisningen. 
Lærere og administrativt personell har vært invitert til  
middagene.   

Vi opplever at samarbeidet har vært fruktbart.    

UTFORDRINGER UNDERVEIS 
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FORELDRENES KOMMENTARER 

 Barna er krye over det de har vært med på, både  
    forberedelser og å lage middag. Det er flott at barna  
    får vise hva slags matkultur de har hjemme og at får  
    vise det frem til andre. 
 
 Håper middagene fortsetter selv om prosjektet skal  
    avsluttes. 
 
 Ønsker å fortsette med 2-3 middager i halvåret. 
 
 Stor oppslutning, viser at ”SSI middagene” er et populært     
     tiltak. 
 
 Middagene er en fin ramme for å bli kjent, smake mat  
    og oppleve deler av andre kulturer. 
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Middag i 
barnehagen 

Stolthet 

Dette har vært et konkret prosjekt som har gitt 
store og gode ringvirkninger. Vi mener det er viktig å 
fortsette med det arbeidet vi gjør. Vi må ta med oss 
det som har vært bra, samt de utfordringene som har 
dukket opp underveis og de som eventuelt vil dukke 
opp i fremtiden. 
 
Det har vært viktig å få alle med og få alle til å føle seg 
like mye verdifulle uansett bakgrunn. Vi må bygge 
vider på den tryggheten og stoltheten som barn og 
foreldre viser. Vi må klare å videreføre og videreutvikle 
styrken i mangfoldet, inkludere nye familier og nytt 
personalet i det flerkulturelle møte. 

VEIEN VIDERE 
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Ingvild 

Asha 

Linda 

Anne Gurine 

Hege Gunn 

Ush 

Inger Marit  
Arne Christian 

Kristina 
Miriam 

Polly 

Eldbjørg 

STORGATEN BARNEHAGE 
STORGATEN 46 
4876 GRIMSTAD 

37 25 01 75 
anne.gurine.hegnar@
grimstad.kommune.no 
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