
Tilbakeblikk Juni 2019 
Sommeren er i gang og barnehageåret nærmer seg slutten. Noen barn kommer tilbake, andre ikke. 

For mange av barna er dette slutten på en periode livet og starten på en ny. Dette har vi markert i 

barnehagen i juni. 

 

Avslutning for skolegruppa  
«Vikingskipet» er de eldste barna på vikingene. Gjennom året har vi hatt 

skolegrupper der vi har vært mye på tur i nærområdet og i gymsalen. De 

voksene og barna har snakket mye om det å begynne på skolen og hvordan 

dette vil bli. De har vært på skolebesøk og fått møtte nye klassekamerater. 

Etter hele 5 år i barnehagen hadde vi en avslutning. Vi lagde hamburgere og 

chips og spiste dette mens vi så på «Daidalos». Etter dette hadde vi en 

seremoni. Barna ble ropt opp og kom frem for å få en mappe med bilder av 

tiden deres i barnehagen, en kopp som de hadde tegnet på selv og en klem 

hvis de hadde lyst på det. Barna ble heiet frem av hverandre. Vennskap har 

vært et tema gjennom hele året og vi snakket om hva det vil si å være 

venner for en siste gang. Vi avsluttet seremonien med en is sammen med gode venner.  

 

Insektprosjekt og salamanderjakt i Kulåsparken 
Når vinteren smeltet bort og småkryp tittet 

frem begynte vi å lete etter liv i steinrøysen 

vår. Vi fant frem matbokser og drill for å lage 

hull i boksene. Insektene vi fant måtte ha 

pustehull, så barna boret noen hull i hver sin 

boks. Nå var vi klare for jakt! Vi fant 

Ulvedderkopper, Tordivler, Tusenbein, 

meitemark, snegler, maur og mye mer. Etter 

hvert som vi lette fant vi også frosker. 

Kanskje de kommer fra dammen i 

Kulåsparken?  

Etter noen dager organiserte vi tur opp til 

dammen. Med bøtter og hover i hendene 

spaserte vi opp. Det så tomt ut ved første 

øyekast, men etter en nærmere titt så vi 

noe som svømte rundt i det grumsete 

vannet. Vi slengte ut hovene og jammen fikk 

vi tak i salamandere, libellenymfer og 

vannløpere. Vi tok med fangsten vår ned i 

barnehagen for å undersøke nærmere. Etter 

en nærmere titt finner vi ut at salamanderen er oransje på magen. Salamanderne i Kulåsparken er 

fredet. Etter at vi fikk sett og kjent litt på salamanderne gikk vi opp til Kulåsparken for å slippe de ut 

igjen.  



 

Nordens Ark med 3 åringene og 4 åringene 
3 åringene har hatt et safariprosjekt dette året. De har lest bøker, lekt med dyr, laget jungel på 

formingsrommet og hatt samtaler om de forskjellige dyrene man finner på safari. Dette måtte jo 

ende i en ekte safari! Dermed reiste vi til Nordens Ark i Sverige. Vi tok bussen tidlig på morgenen. Det 

var god plass i bussen slik at 4 åringene og noen barn fra Tømmerstokken og Fossefallet også kunne 

være med. På turen frem snakket vi om dyrene og så på video av løver og tigere. Da vi kom frem 

spiste frokost og lekte på lekeplassen. Nå var barn og voksne klare for å komme i gang! Det første 

som møtte oss var Tigerne. De var litt skumle, men de lå bare å sov. Gåturen rundt dyreparken var 

lang men spennende. Vi fikk se leoparder, jerver, falker, ugler, røde pandabjørner, edderkopper, 

slangeer, salamandere, fisker, kuer, hester, sauer, geiter, kaniner og mye mer. Vi avsluttet turen med 

en is i regnet. Da var det godt å komme seg inn i bussen for å varme seg. Mange snakket om dyrene 

de hadde sett og opplevelsene de hadde hatt, mens andre sovnet. På parkeringsplassen stod familie 

og venner klare for å hente sine kjære etter en lang dag. Det var morsomt å være på tur, men det var 

like godt å komme hjem igjen.  

 

 

Fotballcup på Sarpsborg stadion 
Fotball har vært på høyt oppe på lista av 

aktiviteter i år. Så hvorfor ikke lage en 

fotballcup? Etter noen telefoner var St. Olavs 

cupen et faktum. Flere barnehager møtte opp 

på Sarpsborg stadion for turneringen. De som 

ikke ville spille fotball var med på tribunen og 

heiet frem lagene på banen. Drømmelaget 

spilte sine viktigste kamper i karrieren med 

Sarpsborg 08 sin kaptein som dommer. Mellom 

kampene hadde barna pauser, drakk vann og 

snakket sammen. «Jeg scora 11 mål», sier Aron. «Jeg tror jeg kommer på TV», sier Emilio. Og det 

stemte. Nrk Østfold møtte opp for å få med seg begivenheten. De filmet fra kampene og hadde 

intervjuer med barna og de voksne. Dette ble en spennende dag og et minne barna sent kommer til å 

glemme.   

Innholdet i den pedagogiske virksomheten skal bygges opp rundt barnas motivasjon – drømmer, 

interesser og spor – og følges frem til små og store prosjektet.  

- Årsplanen  



Barnehagens arbeid skal foregå i nær forståelse og samarbeid med 

barnets hjem. Foreldre og ansatte skal i fellesskap samarbeide for 

barnets beste.  

- Årsplan  

Foreldrefotball 
Fotball har blitt populært blant barna i barnehagen og det har engasjert 

både ansatte og foreldre. Vi arrangerte derfor foreldrefotball. Her skulle de 

ansatte spille fotball mot foreldrene. Det ble flere kamper og godt 

engasjement fra foreldre og barn som heiet frem de på banen. Barna fikk 

stjerner i øynene når de fikk se mamma og pappa spille fotballkamp.  

 

 

 

Kjoledag  
Tone og 4 av jentene på vikingene ville ha kjoledag. De startet på torsdag og 

snakket om hva de skulle ha på seg. De skulle ha på seg de fineste kjolene sine 

og pynte seg. De møtte opp på fredag med de fineste plaggene de kunne finne. 

De snakket om hva prinsesser gjør og kom frem til at de neier, passe på kjolen 

sin, danse og sminker seg. Og dette gjorde de. Det ble en dag med mye latter og 

glede! “This is the best day EVER, this was the best idea”, sa Becky.  

 

Tur til Høysand  
Ergi snakket om at han og pappa hadde vært og fisket og lurte på om ikke vi 

også hadde lyst til det. Det hadde vi og etter litt planlegging tok vi en 

elsykkel og en elektrisk sparkesykkel og startet reisen fra Sarpsborg by til 

Høysand. Reisen var lang men den virket raskt med gode samtaler og 

opplevelser langs veien. Barna ville besøke Dixie, derfor syklet vi innom for å 

si hei. Da vi kom ut til Høysand hadde Tone og Tara gjort klart et bord med 

brød, reker, crabsticks, fiskepudding, majones og dill. Etter sjømatpikniken 

gikk vi ned til vannet for å fiske. Noen av barna stod og fisket hele tiden, 

mens andre gikk langs vannkanten og kjente på sanden og vannet mellom 

tærne. Vi fant skjell og krabbeskjellet som vi tok med tilbake til barnehagen 

for å undersøke mer. Tomhendte vendte vi torskeskjegget hjemover. 

Halvveis gikk vi tom for strøm på sykkelen, men med god stemning, heiarop 

og samtaler om samarbeid og vennskap kom vi alle styrket frem til barnehagen.  


