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Nok en vintermåned i Sarpsborg, med snø, og is og frost i bakken. Det har blitt 

noen fall og kalde hender, men slik erfarer både store og små at det er viktig å 

gå forsiktig og ha på votter. Vi har akt og lekt i snøen, men det er vanskelig å gå 

på glatta. Noen gir fort opp og andre går ned på alle fire og krabber i vei. 

Mattis er en sånn liten tøffing. Stort sett har vi vært en liten tur ute hver dag. 

Vi måtte jo trene litt til OL for det hadde vi jo også i barnehagen. Vinterfest ble 

det også. 

Inne- aktiviteter har det blitt mye av denne måneden. Både bake og lage mat er barna glad i. 

Ebenezer er mest opptatt av kjøkkenmaskinene som durer og går rundt og rundt, mens 

andre liker å smake og kjenne på mel og sukker, og ikke minst «deigen». Er den eller de 

ferdige bollene best? Eller er rosinene best? De forsvant i alle fall. 

Nå har vi fått i ordning et sorteringssystem for avfall. I «Rammeplan for barnehager» står 

det at barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen, og barnehagen har en 

viktig oppgave med å fremme verdier, holdninger og praksis for et bærekraftig samfunn.  

Vi har tre ulike bøtter: en til matavfall, en til plast og en til papir/papp. Populært å legge 

matavfallet i boksen, men at vi ikke skal ta det opp og spise etterpå er vanskeligere å forstå. 

Å skylle av yoghurtbeger før vi legger dem i plasten er helt supert. Da får de lekt litt med 

vann og de heller fra den ene til den andre boksen, eller gjerne opp i en kopp eller flaske. 

Hygiene /renslighet er et tema vi prøver å innarbeide gode rutiner på. Alle vasker hender før 

vi spiser.  Vi ser tydelig at noen av barna begynner å bli flinke til å smøre egen mat. Å mestre 

og å bli selvhjulpen er et viktig punkt i årsplanen vår. I blant går det riktignok mye smør og 

pålegg, men alt skal læres. 

Hinderløype inne er en elsket aktivitet for alle de små som elsker å være i bevegelse. Vi 

balanserer, kryper under/over og hopper ned. Hver dag er det noen som holder på. 

PROSJEKT: 

Fiskeprosjektet vårt har stoppet litt opp, men det er spennende med akvariet. Hver dag 

mater vi og ser til at fiskene har det bra. Kanskje må vi bytte ut litt vann, rense pumpa og 

vaske plastbusken. Vi teller hvor mange fisker det er og synger Bob-bob-sangen. 

 

Smartboard og programmet Salaby er også noe vi blir kjent med sammen med barna om 

dagen. 

Ut i verden:Turene våre har blitt litt korte og amputert denne måneden. Vi har måttet spise 

inne. Det har rett og slett vært litt for kaldt og glatt. Det er viktig at turer blir en positiv og 

spennende opplevelse. Når våren kommer skal vi ta det igjen – men noen småturer har det 

blitt! 

Denne måneden har vi fått fire nye barn! Vi ønsker Mahal, Lulu, Henrik Andre og Mikanez 

velkommen til oss!!   



 

 

 


