
Tilbakeblikk på august 

Tanker og ideer rundt prosjektarbeidet på Vikingene er i 

full sving. Allerede er det planer om å lage butikk, et 

insekts hotell er under produksjon og vi er godt i gang 

med et bokprosjekt som er aktuelt på hele huset. Vi har 

laget et bibliotek (på det gamle puterommet) der har 

barna allerede tilbrakt mye tid og har mulighet til å sitte i 

smågrupper og lese/se på bøker. Vi har også «boksekker» 

som skal være til utlån. Dette kommer det mere 

informasjon om når det blir aktuelt. Dere foreldre er 

velkomne til å sette dere ned med en bok sammen med 

barnet deres ved hente/bringe situasjon. I august har vi 

også hatt noen eksperimenter. Vi har laget bl.a. vulkan og 

varmsnø.     

Drømmevegg for både store og små - Gjennom drømmeveggen på Vikingene skal det synes 

hva barna er opptatt av hos oss og vi gleder oss til å ta fatt på dette igjen sammen med 

barna. Men vi vil også ha med dere foreldre, hva er deres drømmer? Skriv det gjerne opp på 

«drømmeveggen for foreldre» sammen med barna deres. Denne finner dere ved 

innsjekkingen ved hovedinngangen i barnehagen. På drømmeveggen starter ofte de store 

prosjektene som ofte ender med utflukter og turer ut i verden for å oppleve og lære. 

Turene i august har gått til Gamlebyen i 

Fredrikstad, Sarpsborg sentrum, Kulåsparken og 

Kurlandskogen. På den siste turen poppet vi 

popcorn over bålet. Vi snakket om hvilken 

grønnsak popcornet kommer fra og hva som skjer 

med popcornet når det blir varmt. 

 

St.Olavs barnehage sitt mål er at barnet skal oppleve livsglede, spenning og moro, mestring 

og mening – med hele barnehagen som arena, på tur og ut i verden. Barnet skal tilegne seg 

erfaring og kunnskap og få lyst til å lære mer.  

 



Maten barna har valgt har vært kylling m/grønnsaker og ris på 

bålplassen i barnehagen, laksenuggets m/grønnsaker og pasta, 

pizza og pannekaker. For at barna skal få en reel innflytelse i 

hverdagen sin vil vi hele tiden tilby dem å være med på alt som 

skjer i barnehagen. Kjøkkenet er et veldig populært sted å være.  

«Kan vi lage sånn kylling og ris som mamma lager hjemme?» 

  spurte Emma Johanne. Det måtte vi jo gjøre!! 😊 

 

OPPSTART AV VIKINGSKIPET 

Vikingskipet har så langt: 

- Vært på tur til Kurlandskogen 

- Startet opp prosjekt om vennskap 

- Lært en ny lek som heter «snakkeballen» 

 

 

Gymsalen 

1 time der barna får 

utfolde seg med 

både kjente og nye 

aktiviteter. Barnas 

interesser er i fokus! 

Snekkeriet 

Er et nytt rom vi har innredet ute. 

Der kan barna utforske bruk av 

hammer, vinkel, spiker, vater, 

skiftenøkkel m.m. 

«Jeg vil ha en hammer og lage en 

bil» sier Ahmed 

 

 


