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Skriv artikkel, legg til
bilde, publisér. Vi godkjenner
fortløpende. Artikler
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Irene Hegge Guttormsen

Send en hilsen
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skjema i hovedmenyen på agderposten.no.
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Legg det inn på detskjer.agderposten.no.
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SLIK GJØR DU DET

Barnehageansatte
har vært på bære-
kraftig inspirasjons-
kurs for å pynte
Torvet under
vinterfestivalen.

Tradisjonen tro avholdt Vippa
FUS barnehage nylig det årlige
inspirasjonskurset for barneha-
geansatte, i forbindelse med
Arendal Vinterfestival.
I slutten av januar inviteres
alle barnehager til den såkalte
barnehagedagen hvor kunst-
verk fra barnehager skal mon-
teres til en felles installasjon på
Torvet, som en del av festiva-
len.

Tester på barn
Natasa Hajduk er barne- og
ungdomsarbeider i Vippa FUS
barnehage, og er i tillegg ut-
dannet filosof og har jobbet
mye med dukketeater og duk-
kemakeri tidligere.
Hun overtok i fjor ansvaret
for inspirasjonskurset og for
barnehagedagen, i samarbeid
med arbeidsplassen og Arendal
vinterfestival.
En stor fordel er at Natasa
selv har prøvd ut å lage ting
sammen med barna i barneha-
gen, slik at det hun viser fram
er noe barnehageansatte vet at
er mulig å gjennomføre
sammenmed små barn.

Mange sammen
Barnehageansatte fra Slaaber-
vig, Myraskogen, Alvehetta og
Nedenes åpne barnehage var
representert, og fikk først en
grundig innføring i hvilke na-
turlige og bærekraftige materi-
aler de kan bruke for å lage ting
sammenmed barna, før de gikk
over til enmer praktisk del for å
prøve ut å lage ting selv.
– Det er viktig at det ikke fin-

nes ett svar på hvordan det skal
se ut, barna får tilbud om ulike
materialer og bruker egne krea-
tive evner til å skape noe, sier
daglig leder, Kristine J. Kaba i
Vippa.

Miljøforpliktelse
Med ny rammeplan i 2017 ble
alle barnehager forpliktet til å
jobbe bærekraftig, og en viktig
del av dette arbeidet er å bruke
formingsmateriell som er mest
mulig miljøvennlig.
Natasa presenterte ulike ty-
per leire man kan lage selv, lim
man kan lage selv, og ellers
bruker hun mye du selv bare
kan plukke og hente ute i natu-
ren.
Sammensetningen av disse
materialene gir ulike, flotte
kreative utspring. Bare fanta-
sien setter grenser.
Deltakerne lagde utrolig flot-
te kreasjoner, og uttrykte enga-
sjement og glede for å vende
tilbake til sine respektive bar-
nehager med ny inspirasjon og
kreative ideer.

Artikkelen er innsendt av
Kristine J. Kaba via
leserportalen
sideblikk.agderposten.no

Skal pynte vinterfestivalen

FRA NATUREN: Ingvdil Simmones (til venstre) og Silje Teyssere fra
Nedenes åpne barnehage i full sving.

LAGET KRANS: Anne Siri Moe med sin vinterpynt.

FERDIG: Laila Moløkken Thorsen
(t.v.) med Ann Irene Rørvik med
sine verk.

ARBEIDSBORD: Deltakerne jobbet flittig – og gleder seg sikkert til å lære barn å lage de samme tingene. Bak til
høyre står kursleder Natasa Hajduk.


