
Barnehagebarn 
fra distriktet ble
introdusert for
sterke følelser
og egne forbok-
staver da ABUP
gjestet Nordberg
Fort i går.

Av Bjørn Hoel

– Målet er å få barn til å snak-
ke mer åpent om følelser, og
øve på å skille de forskjellige
følelsene fra hverandre. Øver
man på dette som barn, blir
det sannsynligvis lettere når
man blir voksen», mener Ka-
rin Moe Hennie, som både har
skrevet, produsert og dessuten
fremførte stykket mutters
alene på Nordberg Fort i går.

Samarbeid
Forestillingen er et samar-

beid mellom ABUP (avdeling
for barn og unges psykiske
helse ved Sørlandet Sykehus)
og Vest-Agder-museet. I ut-
gangspunktet var både barne-
hage og småskole invitert,
men av praktiske årsaker ble
kun de førstnevnte med. Blant
de lokale barnehagene som
deltok var Borhaug og Sunde
barnehage.

Min bokstav
De første barna fra Borhaug

var med på et opplegg rundt
«Min Bokstav», som man had-
de valgt å kalle det, og som i
første rekke var en bevisstgjø-
ring rundt den enkeltes for-
hold til sin egen forbokstav, i
fornavnet. Det ble i tillegg gitt
en historisk innføring i bok-
staven As historie. At det
egentlig betyr okse. Snur du
Aen opp ned, er det ikke van-
skelig å forestille seg et okse-
hode. Til å begynne med ble
da også A skrevet opp-ned.

Praktisk
Etter den teoretiske biten

var det tid for å gjøre noe
praktisk. Med plastilin, tegne-
stifter og noen esker i ulike
farger, og i det hele tatt, fikk
barnehagebarna lov til å lage
sin egen bokstav. De kunne
også bruke vinduene på fortet,
slik at Nordberg Fort en kort
stund så ut som en barnehage.
Veldig sjarmerende
– Barn i denne alderen har

ofte en fascinasjon over sin
egen forbokstav, og det er det
vil være med å bevisstgjøre.
Samtidig ønsker vi å ufarlig-
gjøre avdelingen vi kommer
fra, (barna- og ungdomspsyki-
atri, red.anm.), forteller rådgi-
ver for kunst og kultur i
ABUP, Heidi Aasen.

Hylle av følelser
Rosinen i pølsa var nok like-

vel det splitter nye teaterstyk-
ket «En hylle av følelser», av
og med Karin Moe Hennie.

– Dette er en dans/teater-
forestilling for barn i alderen
3-9 år. Hyllen «Spinnvill» er
full av bøker. Inni hver bok,
bor det en følelse. Barna er
med på å velge hvilken følelse
vi skal ta ut og åpne, forteller
Hennie. 
Deretter snakket hun med

barna om hva som kjenneteg-
ner følelsen. «Sorg» og «savn»
for eksempel, men også «gle-
de», og til og med et ord som
«slapp». Hennie var flink til å
engasjere barna, som fulgte
hver eneste bevegelse, og sang
så det ljomet på et refreng i en
sang som gikk igjen.

ABUP
Tilbudet skal være en del av

det forebyggende og helse-
fremmende arbeidet til ABUP. 
– ABUP har en enestående

satsing på kunst, kultur og
kreativitet. Hensikten er å bi-
dra til gode opplevelser, mest-
ring og positivt fellesskap. Det
å fokusere på følelser og ikke
minst alminneliggjøre også de
vanskeligere følelsene og erfa-
ringene i livet, styrker barn og
unges evne til å akseptere eget
liv, sier Heidi Aasen, blant an-
net.
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«Min bokstav» 
heter det interaktive 
opplegget som 
barnehagebarna 
fikk prøve seg på 
på Nordberg Fort 
i går.

Teodor og Tobine 
samarbeidet om 

å lage denne 
store T-en.

Slapp er stikkord for denne sekvensen, og som Karin Moe Hennie illustrerer overfor barnehagebarna som befant seg på Nordberg Fort i går.


