
 

Tilbakeblikk på april og mai 

«Barnas drømmer, interesser og spor er utgangspunkt for 

turer, samtidig som barna introduseres for nye steder.» 

står det i årsplanen til St.Olavs barnehage. Vi vil at barna 

skal oppleve at det er gøy å gå på tur og utforske. 

 

Havfrue prosjektet ble avsluttet med en tur til Skjærhalden på Hvaler. Vi pakket med 

oss fiskestenger, redningsvester, håv, forstørrelsesglass, sjømat og det som trengtes 

for en oppdagelsesferd i fjæra. Først og fremst skulle vi se etter havfruer, det var 

tåkete den dagen og dårlig sikt. Men vi ble enige om at de var der nede på havets 

bunn. Det var mye annet som opptok barna på stranda. Bl.a. skjell/muslinger i 

forskjellige former og farger: hjerteskjell, knivskjell, blåskjell og sirkelskjell. Amadeus 

så en sjøstjerne fra brygga: «den må vi fiske opp!» Senere fant vi en sokk «Den 

hører ikke hjemme i havet» sier Amadeus. På en plakat på stranda stod det at det tok 

1-5 år før en sokk brytes ned i vannet. «Vi kan ikke kaste sokker og flasker i vannet, 

fiskene kan tro det er mat også blir de syke» sier Celina.  

Turer som dette er noe vi prioriterer for at barna skal se at man 

kan oppfylle drømmer i barnehagen. Ved å være med å bygge 

opp et prosjekt i fellesskap der vi innhenter kunnskap, skaper 

noe og får nye ideer vil barna lære at det er gøy å lære! 

Ellers har turene i april og mai har gått til 42 bar & bowling, genesis 

der vi har badet, teater med Bjørnis på sentrum scene (for 

skolegruppa), kulåsparken for å se på rumpetroll, sykkeltur med el-

sykkel til Fritznerbakken barnehage (for noen av de som gikk i 



 
 

denne barnehagen i fjor), Appelsintoppen, biblioteket, Hafslundparken og 

Sarpefossen.  

På kjøkkenet er det alltid mye aktivitet. Vi har bl.a. bakt boller, kyllingsuppe med 

nudler, pizza, pasta og grønnsaker, pasta m/ kjøttsaus, laks m/grønnsaker og 

potetstappe.   

Vår første 16.mai markering ble en flott feiring her i barnehagen. Vi startet med 

aktiviteter ute, der hadde vi 4 stasjoner: «sett halen på grisen», potetløp, kappløp og 

sekkeløp. Alle hadde hver sin lapp der de fikk et kryss når aktiviteten var 

gjennomført. Vi hadde «pølsebutikk»til lunsj der barna kom å fikk pølse m(brød eller 

lompe på kjøkkenet. Senere på dagen kom Sandbakken musikkorps og lagde 17.mai 

stemning sammen med oss og dere foreldre. Tusen takk til alle som kom og bidro til 

en flott ettermiddag for barn og voksne.    
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«ÅH! Se det er et 10 tall!» 

Sier Julian 

 

Eksperiment med 

eddik og natron. 

«Den blåser seg 

opp!» roper 

Lorian 

 

 

Farge eksperiment «vann som går» 

 

 

 

Vi lager galakser med 

ballong. Vi blåser opp og 

stjernene sprer seg 

utover. Vi lærte at de 

holdes sammen av 

tyngdekraften. 

 

Lorian lager stjernebildet sitt på 

lerret. 



 
 

Denne påfuglen fikk mange til å smile 

når vi var på tur i Haflundparken. 

 

«Den var VELDIG fin» sier Amadeus 

Til informasjon 

Fotografering fredag 15.juni, se skriv på IST. Dere får det også i papirform. 

Fra august 2018 kommer informasjon til dere foreldre kun på IST. Ikke på papir. 

Skolegruppa drar på avslutningstur til Elgåfossen i Halden tirsdag 5.juni. 

Det blir sommeravslutning i barnehagen torsdag 7.juni, se infoskjerm og IST. 

 

TIL DERE SOM STARTER FERIE FRA NESTE UKE: VI ØNSKER DERE EN 

RIKTIG GOD SOMMER OG GLEDER OSS TIL Å SE DERE IGJEN ETTER 

FERIEN! OG TIL DERE SPENTE OG ENGASJERTE SKOLESTARTERE SIER VI:  

VÆR EN GOD VENN OG LYKKE TIL, DERE FÅR TIL 

AKKURAT DET DERE VIL! 

 

 

 


