
Tilbakeblikk-  noen av barnas opplevelser i januar 

 

Barnehagen skal blant annet bidra til at barna får en god barndom som preges av trivsel, 

vennskap og lek er fundamentalt. Hva vil det si å ha en venn? Hva er vennskap? Vi ønsker 

å ha fokus på hva vennskap er for barna og det å ha en 

venn. På veggen lar vi barna komme med sine tanker om 

venn og vennskap 😊 

Rammeplanen sier at barns liv påvirkes av omgivelsene, 

men barn påvirker også sine egne liv. I barnehagen er 

barna i relasjon med andre, og i det fellesskapet utvikler 

barn et positivt syn på seg selv og det å ha tro på egne evner. Barn skal føle at de blir 

sett og barnehagen skal synliggjøre det enkeltes barns plass- det å bli verdsatt.  

                    

 

 

Barnehagen er opptatt av førstehånderfaringer og det å gi barna gode referanser. Med 

fokus på å oppleve en hel prosess, fra planlegging via gjennomføring til de sier seg 

ferdig, er nyttige erfaringer som barna siden kan gjøre bruk av på jakten etter flere 

opplevelser.  

   

 

 

 



Dette er Vikingene opptatt av: 

 
 Konstruksjonslek i ulike varianter;  

 

                                  
 

 Biler; det er race, det er rollelek og noen biler blir «roboter» 
 

 
 

 Fotball, My Little Pony, musikkrommet har blitt fylt på med blant annet 

barnegitarer og et helt nytt piano 😊 

                                           
                                                         

                                                   

I januar var barna med på vintersportsdag; Ulike 

aktiviteter utendørs og lunch i bålhytta 😊 
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Prosjekter: Daidalos er blitt et prosjekt som har engasjert hele basen 😊 

«Jeg heter Daidalos, er labyrintens boss- og et slimgeni. Jeg lager roboter, som skruer 

tanken tom, med et herlig kompani». 

                             

 

Av faste aktiviteter i januar har det blant annet vært felles turer og 

eventyrstund;  

 

 

         

 

 

 

 



Felles turer for alle basene har gått til Kurlandskogen, Glengshølen og vi har akt 

i Klulås.  

    

 

Skolegruppa har blant annet vært på tur til Fredrikstad og besøkt Thranes 

kafe`i Sarpsborg. En gruppe går alltid til Sarpsborghallen/gymsal, hver tirsdag 

😊 

                           


