2018
Prosjekt Hans Børli

Bakgrunn for valg av tema:

Da vi på senvåren 2017 skulle fastsette i årsplanen prosjekt for
vinteren/våren 2018, ble vi i personalgruppa enige om at vi skulle ha et
prosjekt om Hans Børli. I 2018 er det 100 års jubileum for forfatteren og
tømmerhoggeren som levde hele sitt liv her i vår kommune. På bakgrunn av
jubileet syntes vi det var litt stas å kunne gi han litt oppmerksomhet også i
vår barnehage.

Mål for prosjektet:

Barna skal få kjennskap til hvem Hans Børli var, litt om hans
forfatterskap og kjennskap til yrket «tømmerhogger» i gamle
dager.

Rammeplan for barnehager sier:
-

Barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med lokalhistorie.
I barnehagen skal barna møte rim, regler, sanger, litteratur og tekster
fra samtid og fortid.
I barnehagen skal barna få mulighet til å erfare ulike formidlingsmåter
av tekster i møte med språk og kultur.
Barnehagen skal bidra til kunnskap om og erfaring med lokale
tradisjoner og yrker.

Arbeidsmetoder gjennom prosjektet:

Barn viser i tidlig alder glede av lyder, ord og rytme. Gjennom høytlesing av
fortellinger, dikt og regler kan barn være med å leke med språket. Barnas
ordforråd og språklig forståelse i barnehagealder er viktige forutsetninger for
senere leseopplæring.
Å jobbe med et prosjekt om Hans Børli i barnehagen kan virke som en litt
vanskelig oppgave. Men et prosjekt som dette kan inneholde så mangt. Det
legges vekt på tverrfaglighet i prosjektet, der vi tar i bruk ulike fagområder i
Rammeplanen, og utfordrer barnas ulike erfaringer og kompetanse.

Prosjektet kommer til å starte med en opplevelse i uke 9, hvor barna får et
innblikk i hva prosjektet skal innebære. I de påfølgende ukene utover våren,
skal vi la barna få bli kjent med hvem Hans Børli var, lære noen av hans dikt
og bli kjent med noen av diktene hans som er tonesatte m.m.
Vi ønsker også i dette prosjektet at barna skal få kjennskap til hva en
tømmerhogger var i gamle dager.
Prosjektet vil bli tilrettelagt for barnas alder, evner og ferdigheter, slik at alle
får ta del i dette.
Prosjektet kommer til å vare så lenge som barn og voksne finner det
inspirerende å fortsette. Detaljplanleggingen kommer på ukeplanene, fordi
vår filosofi er at «veien går til mens man går».
Når det nærmer seg slutten av prosjektet vårt, ønsker vi å ta en busstur opp
til Oppistun – Hans Børli`s hjemplass. Være noen timer på denne historiske
plassen, leke og løpe i grønt gress hvor skogens dikter engang levde sitt liv.

Dette er det vanskeligste av
alt: å være seg sjøl – og synes
at det duger.
Hans Børli

