
 

«4 på rad» er et spill der barna 

bruker sine kognitive evner. Vi 

venter på tur, teller og har ekstra 

fokus på å ta hensyn til 

hverandre. 

 

Spent Lucia som venter på å 

gå i Lucia tog. Takk til alle 

dere som kom og bidro til en 

flott ettermiddag sammen 

med barna og oss den 13. 

desember.   

 

Tilbakeblikk på desember 

«I barnehagen skal barna få delta i beslutningsprosesser og 

utvikling av felles innhold. Barna skal støttes i å uttrykke 

synspunkter og skape mening i den verden de er en del av» sier 

Rammeplanen. Som en del av vårt nisseprosjekt har barna 

sammen med voksne besluttet å dra til Nissehuset i Drøbak som 

avsluttning på nisseprosjektet. I forbindelse med dette prosjektet 

har vi snakket mye om nisser, juletradisjoner i ulike land, 

julelukter, vi har laget hjemmelaget jule-te og julekaker med 

mye mer.  

Turene i desember har gått til: Borgardsyssel, Fredrikstad, tog 

tur til Moss m/ båt tur med Moss-Horten ferga, Kulåsparken og 

gymsalen. 

 

Mat som barna har bestemt: spagetti m/ kjøttsaus, 

laksenuggets m/potetstappe og grønnsaker, 

tomatsuppe og risengryns grøt. 

Barna har vært opptatt av bl.a. å pynte juletre, bygge 

hytter på puterommet, bokstaver, eventyrstundene  

med «Skinnvotten», «Gullhår og de tre bjørnene» og 

«Bukkene bruse». Brettspill, perling, biler, musikk 

leker som «stolleken» og bevegelses sangen «en 

kylling» som vi synger i sangsamling hver fredag.     

 

Eksperimenter – vi har laget snø og slim sammen med barna i desember. De elsker 

eksperimenter og viser et enormt engasjement helt fra vi begynner å planlegge eksperimentet 

til vi er i gang med prosessen. «Det er rart å ta på, du må kjenne på det!» sier Mihrije når de 

lager slim. «slim er kaldt» sier Yusra.      

  



 

Vi oppmuntrer barna til å kjenne 

igjen bokstavene sine. 

 

«Se på den engelen!» sier Dina 

«Engler bor i himmelen» sier 

Embla 

«Å?» svarer Dina 

«Nei, engler bor i kirken» sier 

Omar. 

 

Vi går inn i det siste halvåret til skolestarterene. 

Barnehagen har fokus på overganger. Overganger 

innad i barnehagen og mellom barnehagen og skole. Vi 

skal legge til rette for at de eldste barna skal få 

mulighet til å glede seg til å begynne på skolen. Vi vil 

gi de erfaringer, kunnskap og ferdigheter som kan gi 

dem et godt grunnlag og motivasjon til å begynne på 

skolen. Vi ønsker at barna skal være nysgjerrige på 

skolen og ha tro på egne evner.  

 

I januar skal alle skolebarn m/ foreldre ha skolestarter samtale. Dere vil få nærmere beskjed 

og dato for samtale. Skolegruppa vil ha samling kun på tirsdager f.o.m januar. Monica og 

Christian har hovedansvaret for disse gruppene. 

Å se lekens verdi.. 

Gjennom lek med andre lærer barna å knytte vennskap, 

følge spilleregler, utvikle språket, lære sosiale koder, ta i 

mot beskjeder, gi beskjeder, lytte, bli lyttet til, turtaking, 

lærer å løse konflikter, lærer å forhandle og fordele roller, 

lærer om fleksibilitet, lærer seg å regulere atferd, ta initiativ, 

bearbeider vanskelig følelser, utvikler empati, prøve ut 

roller, prøve og feile, oppleve mestring, oppøve 

konsentrasjon og oppmerksomhet, tilegne seg kunnskap, 

bruke fantasien og viktigst av alt å ha det gøy. 

Vennskap betyr mye for mennesker liv, uavhengig av alder. 

I barnehagen skal alle ha en venn.  

Dette er læring på høyt nivå! 

 

Godt nytt år ønsker vi dere! Vi ser frem til et nytt og læringsrikt 

år med foreldre og barn på Vikingene. 



 

 

 

 

  


