
En dag tittet vi gjennom skapene på kjøkkenet. Metallboksene faller ut i 

det vi åpnet døra og det var på tide å ta det med til gjenvinning. Vi undret 

oss litt over hvor vi kunne kaste glass og metall og fant raskt ut at vi kunne 

gjøre dette på Gatedalen. Vi undret oss også litt over hvordan vi kunne 

frakte oss selv og søpla til Gatedalen og kom frem til at vi kunne bruke 

elsyklene. På veien snakket vi om sortering, gjenvinning og det vi så langs 

veien. Da vi kom frem ble vi veiledet til riktig sted og begynte å sortere. 

Det var mange rare lyder og det luktet litt rart. Når vi kastet glasset hørte 

barna at det knuste. Lyden og tanken på at det vi kastet knuste i tusen 

biter når vi sendte den inn i konteineren var spennende og det var litt rart 

et dette skulle bli nye flasker en gang i fremtiden.  

Karneval i barnehagen er ofte en tradisjon og det er det også her i St. 

Olavs barnehage. Karnevalet er en dag fylt med farger, musikk og glede og 

mange ser frem til akkurat denne dagen. Man har muligheten til å være 

hva som helst og det er mye spenning i å finne ut hva man selv skal være, 

hva vennene skal være og hva de voksene dukker opp som. 

Legoprosjektet har blitt en stor del av hverdagen vår på vikingene og 

karnevalet var intet et unntak. Frem mot karnevalet brukte vi mye tid på å 

lage pinjata som vi kunne fylle med noe godt. Hvordan skulle den se ut? 

Jo, som en legomann. Barna ville ha pannekaker denne dagen. Dagen ble 

preget av sambadans, pinjata og ansiktsmaling. På denne måten kunne 

barna bli nøyaktig hva de selv ville og utfolde seg. Dagen ble avsluttet 

med frisk felles frukt. Det er noe helt spesielt som skjer med leken når 

barna trer ut av seg selv og kan være Elsa eller Anna, Batman, Spiderman, 

en legomann eller en gammel dame. Rolleleken tar over og barna trer inn 

og av leken for å forklare og for så å leke videre. Det beste med dette er at 

det høres ut som en helt vanlig dag i St. Olavs barnehage.  

 

Lek er et mål i seg selv. Alle barn skal få utfolde seg på sine egne 

premisser – alle skal slippe inn og alle skal slippe til. Barna lærer seg 

gjennom leken å ivareta vennskap, de tar til seg kunnskap, utvikler 

språket, får sosiale erfaringer, de utforsker og de mestrer.  

Årsplanen for St. Olavs barnehage.  


