
 

Tilbakeblikk på januar 

«Barnehagen skal gi rom for barnas ulike forutsetninger, perspektiver og erfaringer 

og bidra til at barna, i felleskap med andre, utvikler et positivt forhold til seg selv og 

tro på egne evner.» sier Rammeplanen for barnehagen. 

I gymsalen har de voksne fokus på å være aktive 

og tilstedeværende, støtte og utfordre barna til 

variert kroppslig lek og å anerkjenne barnets 

mestring. Vi har bl.a. spilt innebandy, hatt 

hinderløype med fokus på tall og mengde, turnet i 

turn ringene, sparket fotball og hoppet tau. Vi 

spiser lunsj ute med barna som skal til gymsalen 

før vi går. Under dette måltidet snakker vi med 

barna om hva de har lyst å gjøre når vi kommer til gymsalen. Barnas interesser og 

ønsker er utgangspunktet for aktivitetene i gymsalen.    

 

Turene i januar har blant annet gått til 

Kulåsparken og Landeparken. Der har vi boltret 

oss i snøen som kom, aka og kosa oss med varm 

drikke og mat. «Jeg elsker å ake» sier Justin «Jeg 

og!» sier Amadeus. Vi har sett både ekorn og 

kråke og sett sporene til rådyr, måke og 

krokodille…  

Før siste turen spurte Jonas om vi kunne grille fiskeburger når vi skulle på tur. Da tok 

vi turen innom butikken før vi kom til Kulås og kjøpte inn det vi trengte til fiskeburger. 

Vi har også vært en tur på Traktorsenteret i forbindelse med «Kjøretøy prosjektet» 

vårt. Der fikk barna utforske store, gamle og nye maskiner. Som bl.a. traktor, truck, 

skurtresker, henger m.m. Målet med slike utflukter er at barna skal oppleve at deres 

interesser er viktig og at vi sammen vil finne kunnskap om det.     

 



 
 

Siste utflukten i januar gikk til «Dyrehjørnet zoo» 

på Østfoldhallen for å kjøpe fisk til akvariet på 

Fossefallet. Der fikk vi se på mange forskjellige 

fisker, mus, fugler, rotter, øgler og slanger. 

Slangen fikk barna ta på mens butikkeieren holdt 

den. Vi lærte at den spiser mus, at det var en gutt 

og at den ikke er giftig.    

 

Maten vi har planlagt og spist sammen med barna 

denne måneden er lakse wraps, grønnsakssuppe, 

fiskekaker m/grønnsaker og søtpotetstappe, taco, 

fiskepinner i pitabrød m/salat og grønnsaker og vi 

har bakt rundstykker. På tur har vi hatt med 

tursnacks som bl.a har vært mini mais, suragurk 

og gulrot.    

 «Togprosjeket» i forbindelse med dette prosjektet er det planlagt en 

tur til tog museet i Gamlebyen. Det ser vi frem til. På det innerste 

rommet på Vikingene er det laget et tankekart med skrift og bilder.  

Det barna er mest opptatt av om dagen er maling, lage slim, biler, 

hjullastere, gravemaskiner, traktor med henger, perler, kjøkkenleker, 

dyr, butikklek, høre på eventyr som voksne leser, bevegelsessanger, 

leke på åpen barnehage, brettspill som bl.a. rimebingo og fotball.    

Vi minner dere på å ta med vått tøy hjem hver dag, det er lite tørkemuligheter i 

barnehagen. Vi har nå fått nye knagger så barna kan henge opp 

jakker/dresser/regntøy selv. Vi oppfordrer barna til å gjøre dette selv og ønsker 

at dere gjør det også.                

Vi ser frem til februar med både karneval og OL 

markering!                                                                          



 
 

 


