
 

Tilbakeblikk på juni 

 

I juni har vi avsluttet «verdensrom 

prosjektet» med å dra til Universeum i 

Gøteborg. Der har de en egen avdeling 

med kun fokus på verdensrommet. 

Planeter, raketter, galakser, astronauter og 

det som skulle til for å utforske enda mer 

om verdensrommet. I tillegg fikk vi se på 

dyrelivet i «regnskogen» og «akvariet».    

Skolegruppa har hatt en dag der vi bestilte 

pizza som vi spiste i Kulåsparken. Senere 

hadde vi avslutningsseremoni der de fikk 

permene sine, rose og sekken sin. Vi 

snakket om året som har gått, turene vi har 

vært på, hva vi har lært mens vi har gått i 

barnehagen osv. Også fant ut at vi er den 

første skolegruppa i St.Olavs barnehage og 

var veldig stolte av det. «For dette er faktisk den beste barnehagen» sa Mohammed.  

Vi har hatt VM i St.Olavs, 

et prosjekt som gikk over 

en ukes tid. Vi spiller 

mye fotball i barnehagen 

til daglig, men denne 

uken gikk vi inn i 

skikkelig fotball modus 

der vi lærte oss ord og 

uttrykk fra fotballens verden. Samtidig som vi trente til å spille fotballkamp på VM 

dagen. Vi lagde fotballtrøyer og dommeren brukte fløyte og røde og gule kort.  

Vi lærte oss ord som innkast, corner, keepers ball, offside, hands og straffe.   



 
 

Et nytt prosjekt om kroppen er 

startet opp 

 

«Barnehagen skal bidra til at 

barna blir kjent med kroppen sin 

og utvikler bevissthet om egne 

og andres grenser» sier 

Rammeplanen for barnehager. 

 

To engasjerte jenter som gjerne 

vil ha med rumpetrollene hjem.. 

 

Gode vaner som tilegnes i barnehagealder, kan vare livet ut. Vi skal være med å 

legge til rette for at barna skal oppleve matglede og matkultur. Dette jobber vi med 

ved at barna alltid får være med å tilberede, velge maten vi lager og . 

Mat vi har spist i juni har bl.a. vært lasagne, salat 

m/reker, kokte egg, laks m/pasta, grønnsaker og 

rømme og pasta m/kjøttsaus. I forbindelse med Eid 

markeringen vi hadde 18.juni fikk barna også 

smake på forskjellige matretter, takk til alle foreldre 

og Ibtesam fra Tømmerstokken som gjorde dette til 

en flott markering av høytiden Eid.   

Turene i juni har gått til Elgåfossen i Halden for 

skolegruppa, Kulåsparken, Storbyen og gymsalen. 

Det mest populære stedet i Kulåsparken om dagen 

er salamanderdammen der rumpetrollene lever. Vi 

har fulgt med på prosessen fra de var egg og til nå 

som flere har fått bein og er i ferd med å bli frosker. 

«Se! De har ben og øyne!» roper Nicole 

«De er så fine.kanskje det er en mamma og en 

baby» sier Celina. 

«Ja, det er det for den lille har ikke fått ben enda» 

sier Nicole 

I juli blir det ikke tilbakeblikk da det er ferietid, men 

følg med på IST. Der oppdaterer vi med bilder og 

informasjon. 

Ann-Kristin, Christian, Monica, Aleksandra, 

Medhanie, Mira, Silje og Tone ønsker dere en 

GOD SOMMER!   


