
Turene har gått til Inspiria, på kino, til 

Thranes cafe, til storbyen for å handle mat, 

Kulåsparken, skogen bak Kulåsparken der vi 

har lagd hytte og klatret i trær. Der har vi 

planlagt at vi skal spise lunsj en dag. 

 

 

Tilbakeblikk på februar 

«Barn lærer av hverandre, barn lærer når de blir inkludert, barn lærer i utfordrende og 

tilrettelagte rom, barn lærer av voksne som byr på seg selv» er en del av vårt pedagogiske 

grunnsyn i St.Olavs barnehage.   

OL dagen – Det viktigste er ikke å vinne, men å delta. 

Dagen startet med at alle barn og voksne gikk i tog ned til scenen. En stolt Amadeus bar OL-

ilden (laget av papp) fremst i toget. Når vi kom ned til scenen tok Anders i mot oss, han 

ønsket velkommen og vi sang «OL-floka» og «Ja, vi elsker». Deretter tente 

Anders den ordentlige OL-ilden. Vi jublet og OL-lekene var i gang. Vi 

hadde «hopp», «is hockey», «aking» og «skiskyting» på planen. Barna gikk 

på postene de selv ønsket. Etterpå var det grilling ved bålpannen og 

kakao. OL-markeringen ble avsluttet med medalje seremoni på scenen. 

Alle fikk komme på pallen og få sin medalje. Vi klappet for hverandre, 

sa «gratulerer» og hadde fokus på å heie hverandre frem.  

Våre Olympiske leker ble feiret akkurat slik det startet i 1912. Fra gammelt av samlet alle 

verdensdelene seg for først og fremt å gjøre noe fredelig sammen. OL ringene symboliserer 

brorskap og vennskap og de 5 verdens delene: Asia, Australia, Europa, Afrika, Amerika.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosjekt «lego rom» ble til etter å ha fulgt 

barnas spor. Det er stor interesse for lego 

og mye kompetanse på lego blant barna. 

Her ønsker vi å bygge videre på det barna 

brenner for og ivareta barnas bygge 

prosjekter. 

 

 



 

Varmmat som barna har valgt er 

tomatsuppe, rundstykker, pizza, 

taco, pølser m/brød og lompe, 

fiskepinner m/grønnsaker og 

pasta. 

 

Inspiria - prosjektet startet med at flere av 

jentene var veldig opptatt av slim. Her var vi 

opptatt av at barna skal få fortelle om sin 

kunnskap samtidig som vi formidler vår og 

tilfører ny kunnskap. Vi leste oppskrifter, dro 

og handler inn det vi trengte til eksperimentet 

og hadde det gøy sammen med barna. Dette 

prosjektet ble avsluttet med en drømmetur til 

Inspiria der barn og voksne først og fremst lærte å lage ekte slim men også fikk barna til å 

utforske, undre seg og finne svar sammen. 

I gymsalen settes det av 45 

minutter med utfordringer og 

spenning på en ny lekearena. Vi 

ser at i lek får barna frihet og de 

motiveres til å prøve og feile. 

Gjennom tilrettelagte aktiviteter skjer utvikling av grovmotoriske 

ferdigheter som å løpe, hoppe, balansere, hinke, turne, stupe kråke, 

klatre osv. I februar har vi bl.a. spilt fotball med leggskinner, rocka med 

rockeringer, turnet med turneringene, spilt basketball, hoppa på 

trampolina og spilt innebandy.    

Musikk er en stor del av vår hverdag! I tillegg til sangsamling hver 

fredag for hele barnehagen har vi minst en sangsamling på Vikingene 

hver uke også. Vi ser at musikken trigger følelser og språklig utvikling, 

samt bidrar til utvikling av motoriske ferdigheter og koordinasjon. 

Gjennom musikken jobber vi bl.a. med matematiske begreper, kroppslig 

beherskelse, turtaking og sansene våre.   

 I mars kommer vi til å markere Barnehagedagen 

13.mars. Tema er «La meg skape!» 

 Husk å levere lapp angående Påskeferien. 

 Takk til FAU som arrangerte Vinterfest for barn, 

ansatte og foreldre! 



 

. 

 

 

 


