
AKTIVITETSOPPLEGG FOR BARNEHAGE OG SMÅSKOLE

Indrani er seks år og bor i slummen i
Bangalore i India. Hun skal snart begynne på
skolen og gleder seg veldig. Bli kjent med Indrani og vennene hennes.

LEK OG LÆR OM INDIA!
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97000 lyspærer

er ganske mye lys!
Hjemme hos oss har
vi bare en lyspære...

I dag er det skole-
tur til Lyspalasset.
Familien min skal
også være med!

Vi leker skoletime
hver dag og

gleder oss til å
begynne på skolen!

På veien til
Lyspalasset

møter vi noen rare,
gule kuer!

Snart tennes
lysene på palasset!
Godt med popcorn

mens vi venter.
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CD MED MAJ BRITT ANDERSEN

6 FILMER

Maj Britt ble nominert til Spellemannprisen for ”Indranis sang”
som er en nydelig samling med
sanger fra Indranis liv.
CD-en er med i materiellet
og kan i tillegg kjøpes fra
aksjonens varepakke eller
i FORUTs nettbutikk.
Tekster finnes i omslaget.

Vi møter Indrani i barnehagen, på førskoledager på
Drømmeskolen og blir med på en tur til et stort lyspalass.

Indrani er blant millioner av
barn i verden som lever i storby-
slum. Selv om mye er vanskelig,
er det også mye som er bra for
Indrani og familien hennes.
Seksåringen går i en FORUT-
støttet barnehage, men i 2011 er
hun klar for skolestart og går inn
en ny og spennende fase i livet.

Samhold og vennskap

Lære noe - gjøre noe

Formål

Gjennom FORUTs barneaksjon
møter barn i Norge jevngamle barn
i andre land. Vi viser fram likhet og
ulikhet og vekker nysgjerrighet og
skaper toleranse overfor den
mangfoldige verden som omgir oss.

Gjennom kunnskap og egen
innsats kan vi alle gjøre verden til
et bedre sted for flere.
Barneaksjonen lar barn i Norge
oppleve sammenhengen mellom
kunnskap og handling på en god
måte. Barneaksjonens materiell er
gratis, men deltakerne forplikter
seg til å gjennomføre sin egen
innsamlingsaksjon til inntekt for
FORUTs solidaritetsarbeid.

idéer på

Lag egen innsamlingsaksjon med
kafé, konsert, kunstutstilling,

Bestill FORUTs salgspakke med

Bestill FORUTs basarpakke med
gevinster og lodd.

FORUT tar usolgte varer i retur.
Returporto betales av avsender.

Overskuddet fra barneaksjonen går
blant annet til prosjekter for Indrani
og tusenvis av barn i Bangalore.
Drømmeskolen er en virkelig skole
med ca. 150 elever, og den er en
del av et omfattende prosjektarbeid
for byens fattigste. Inntektene fra
barneaksjonen brukes også i
FORUTs øvrige samarbeidsland.

Innsamlingsaksjon
Bruk gjerne egne
hvordan innsamlingen skal foregå.
Materiellet gir tips om ulike
aktiviteter og vi oppfordrer til
kreativitet! Dere kan bruke en
eller flere løsninger:

salg
av selvlagde varer m. m.

spennende varer fra land i sør.

•

•

•

FORUTs barneaksjon dekker
mange aktuelle læringsmål i
barnehage og grunnskole.
Det handler om demokrati,
solidaritet, toleranse, livssyn,
kulturforskjeller og fordeling
av verdens ressurser.

VÆR SÅ GOD!
BARNEAKSJONENS VARIERTE INNHOLD:

3 HISTORIER

SPILL

Tre illustrerte fortellinger på
hvert sitt ark. Passer for høyt-
lesning og kanskje lesetrening.

FORUT-memo
til barnehagen.
Brettspill
til småskolen.

DRØMMEBALLEN
- en helt ny spill-aktivitet
Stimulerer til kreativitet og lek.
Indrani har også en drømmeball...

Et utvalg av årets
varierte basar- og salgs-

produkter produsert i
våre prosjektland.
Ved stor deltakelse kan

vi gå tom for noen varer.
Suppler derfor med

varer dere lager eller
skaffer selv.

NB:

NYHET: TREKNING AV BELØNNINGSGAVER

GAVER VED BESTEMTE INNSAMLINGSMÅL

Alle deltakende barnehager og skoler er med i trekningen
av et antall belønningsgaver som takk for innsatsen.

Barnehager og skoler som samler inn mer enn kr 4 500,-
får en gave som kan brukes i lek og læring.
Barnehager og skoler som samler inn mer enn kr 6 500,-
får en fargerik plansje for lek og læring om dyr og tall.

FAKTA/VEILEDNING
24 sider med  bakgrunns-
stoff, bilder, aktiviteter
og praktiske tips til
gjennomføring.

Store fargebilder som
inspirerer
til samtale.

3 PLAKATER

JAKKE-
MERKER
til alle del-
takende barn.
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FORUT - en effektiv organisasjon med godt prosjektarbeid

FORUT
FORUT
FORUT

Konsulentselskapet Scanteam evaluerte FORUTs arbeid på vegne av NORAD I 2008:
”I Norge har FORUT en liten, men stabil, fleksibel og kostnadseffektiv organisasjon. Prosjektarbeidet i
samarbeidslandene skjer i god kontakt med lokalbefolkningen og i henhold til landenes egne utviklingsmål”.

eies av organisasjonene IOGT, Juba og Juvente og
støttes av blant annet NORAD.
har prosjekter i Nepal, India, Sri Lanka, Malawi og Sierra Leone.

Gjennom FORUTs barneaksjon har barn i Norge møtt
jevnaldrende fra Sri Lanka og Nepal. Denne gangen handler
det om Indrani i India. Gjennom lek, læring og refleksjon får
barna et spennende og viktig møte med en større del av
verden. FORUTs barneaksjon viser fram ulikhet og fattigdom,
men også likhet og muligheten vi har for å gjøre verden
bedre gjennom samarbeid. FORUTs barneaksjon skaper nye
muligheter ute og åpner barnesinnet for nye impulser og
erfaringer for barn i Norge.

Mimi Bjerkestrand, leder i Utdanningsforbundet

Bli med i en
ny, spennende
aksjon!
Om lag 90 000 barn i over
1600 barnehager og 140
skoler deltok i det første
aksjonsåret med «Indrani og
Drømmeskolen». Nå er vi
klare med en ny, oppdatert
utgave som passer for alle
barnehager og småskoler,
uansett om dere var med
forrige gang eller ikke.

FORUTs barneaksjon anbefales
av Utdanningsforbundet

FORUT   PB 300   2803 Gjøvik   Tlf. 61 18 74 25
Faks 61 18 74 01   E-post  forut@forut.no

PÅMELDING
KAN GJØRES PÅ:
E-POST

TLF:
61 18 74 25

FAKS

61 18 74 01

INTERNETT
forut.no/barn

Send e-post med navn
og opplysninger til

Ring
eller send e-post til

barn@forut.no

61 18 74 25

barn@forut.no

Ring

Fyll ut vedlagte skjema
(på baksiden av brevet)
faks det til

Gå til
og trykk på PÅMELDING

Spørsmål?

- Etter studieturen til Bangalore
har jeg fått en mye større
forståelse av hvor bredt og
mangfoldig FORUT jobber.
- Det var en tur fylt av kontraster
mellom fattigdom og rikdom. Jeg
fikk møte mange mennesker som
var prega av mot, stolthet, håp og
glede.
- Møtet med Indrani i hjemmet
hennes var noe av det sterkeste
ved hele oppholdet. Bestefarens
stillferdige ansiktsuttrykk glemmer
jeg nok aldri. Det var både
takknemlighet og dyp bekymring å
spore i øynene hans.
- Mer enn noen gang er jeg sikker
på at FORUTs barneaksjon og den
positive nysgjerrigheten som
stimuleres i det å bli kjent med
barn fra andre kulturer er
kjempeviktig. Det handler om å
knytte ”vennskapsbånd” mellom
barn i ulike deler av verden.

Astrid Hegna
Veslekroa barnehage
Gvarv

På forut.no/barn
får du mer informasjon
om barneaksjonen,
FORUTs prosjekter, m.m.
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Førskolelærer Astrid Hegna
besøkte Indrani i 2010:


