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Opptak: skru av kamera hvis du ikke vil vises på filmen. Skrur av opptaket når vi tar spørsmålsrunde tilslutt



Hva er SPrELL?

• Lesing i barnehagen for å styrke barns 
språklæring

• Fokus på samarbeid mellom hjem og barnehage 
• Lesing i barnehagen + engasjerte foreldre = 

læring og utvikling
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Lesing i barnehagen=> for å styrke barns språklæringAlle unger leses for i Norske barnehager og vi vil undersøke om lesing bidrar til at flerspråklige barn har utbytte av dette i form av at de får bedre norskspråklige ferdigheter Her kommer dere foreldre inn. Dere er invitert til å være med på dette spennende prosjektet som vil ha betydning for deres barns utvikling og læring. Prosjektet setter fokus på samarbeid mellom hjem og barnehage fordi erfaring viser at et godt samarbeid har en positiv effekt på barns læring. En engasjert familie vil styrke innsatsen som skjer i barnehagen, og derfor er det av stor betydning for ungene at dere er med i dette prosjektet.Altså: lesingen i barnehagen blir viktig for barnas utvikling, men det vil ha enda større betydning når dere gjør dere aktivt støtter barnas læring hjemme. 



SPrELL -oversikt

Oktober- november 2022: Signering av samtykker og skjemaer

Januar 2023: Registrering av barnas norsk (vil skje i barnehagen)
Tilgang til digitale verktøy i hjem og i barnehagen.

Januar – mars 2023: Bruk av digitale verktøy i hjem og i barnehagen.

Mars 2023: Registrering av barnas norsk (vil skje i barnehagen)

Barnehagen vil minne dere på å gjøre SPrELL-aktiviteten!
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Hvis spørsmål om registrering av barns norsk



En gruppe: 
Digitale 

bildebøker

En gruppe: 
Matematikk-

app

De digitale verktøyene

To grupper og to verktøy: digitale 
bildebøker og matematikk-app 

Lenke til verktøyet 
kommer på e-post 

Bruk verktøyet hjemme fra 
16. januar til 31. mars

Godt og kvalitetssikret 
digitalt innhold
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Familier i prosjektet vil bli delt inn i to grupper og motta ett av to verktøy. Det ene verktøyet er en matematikk-app. Det andre verktøyet er digitale bøker.Dere vil få tilsendt en lenke på e-post som dere skal logge dere inn på. Der vil dere finne verktøyet og en instruksjonsvideo på norsk og polsk/litauisk/arabisk I perioden 16. januar til 31. mars skal dere bruke verktøyet hjemmeVi har valgt å bruke digitale verktøy fordi vi ønsker å gi barna tilgang til gode og kvalitetssikrede digitale innhold. I tillegg er det enkelt å dele verktøyene med dere, når de er digitale, og de kan brukes hvor som helst og på alle digitale enheter.Vi kan dessverre ikke vise dere de digitale verktøyene nå, for det er viktig at dere ikke begynner å bruke dem før 16. januar 2023.  



Hvorfor vil du og ditt barn 
være med på SPrELL?

• Alle foreldre/foresatte som er med i 
prosjektet får gratis tilgang til en stor 
samling med digitale bildebøker av høy 
kvalitet på norsk, polsk, litauisk og 
arabisk fra april 2023

Barnet vil ha det gøy og lære mye!
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Når prosjektet er ferdig, i april 2023, vil ALLE foreldre/foresatte som er med i SPrELL-prosjektet få gratis tilgang til en stor samling med digitale bildebøker på norsk, polsk, litauisk og arabisk.Bøkene i dette biblioteket er valgt ut med særlig tanke på kvalitet. Dette er gode bøker med høy litterær, språklig og digital kvalitet, som er godt likt av både barn og voksne.Alle bøkene vil være tilgjengelige på arabisk, litauisk, polsk og norsk, og de kan leses høyt av dere eller dere kan lytte til en profesjonell stemmeskuespiller.Aller viktigst: Barna vil ha det gøy og lære mye!



Samtykke og spørreskjema

Samtykkeskjemaet er tilgjengelig og blir 
forklart på arabisk/polsk/litauisk på 
prosjektets nettside.

Her finner dere også to spørreskjema 
som vi ønsker at dere skal svare på:

- Samtykke (på arabisk/litauisk/polsk)

- Spørreskjema (på 
arabisk/litauisk/polsk)

- Ordliste (på arabisk/litauisk/polsk)
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Samtykkeskjemaet er tilgjengelig og blir forklart på arabisk/polsk/litauisk på prosjektets nettside.For å komme dit, kan dere bruke denne QR-kodenÅpne denne nå, se hvordan den ser ut. Hvis dere trenger hjelp til å fylle ut, så er vi her for å hjelpe dere., eller dere kan få hjelp i barnehagenHer finner dere også to spørreskjema som vi ønsker at dere skal svare på.Det ene spørreskjemaet er informasjon om deg selv og barnet, som f.eks. hvilket språk barnet bruker hjemme. Det andre spørreskjemaet er en liste der du skal krysse av hvilke ord barnet ditt kan på arabisk/litauisk/polsk.



Nettside for familier

• Det er spilt inn filmer med 
prosjektinformasjon på litauisk, polsk
og arabisk. Samtykkeskjemaene og 
spørreskjemaene er også oversatt.
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InvitasjonSamtykkeskjemaMuntlig presentasjon av innholdet i samtykkeskjemaOrdliste. Her skal dere krysse av på de ordene dere har hørt barnet deres har sagtLink til dette møtetSpørreskjema som dere skal fylle ut.ALTSÅ: det dere må gjøre nå er å fylle ut 1.samtykkeskjema, 2. ordlisten og 3. spørreskjema



Q & A
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