
SYKKELTURER 

 

Opplevelser og erfaringer er 

utgangspunkt for danning. 

Barna bestemte alle destinasjonene og vi fikk nye og 

læringsrike turer på EL-syklene. «Vi matet hestene» sier 

Arjana . «Vi møtte en sint svane og ble reddet av en 

hund» sier Mariam 

TILBAKEBLIKK 

          

 

BARN TILEGNER SEG KUNNSKAP - NÅR DE BLIR MØTT UTIFRA SINE 

DRØMMER OG INTERESSER  

I mai som i alle andre måneder jobber vi med det som interesserer 

barna. I mai har vi sunget 17.mai sanger og øvet til den store dagen. 

TAKK til alle dere som kom å gjorde dette til en festdag! 3 åringene 

har jobbet videre med Safari prosjektet sitt, i den forbindelse har de 

hørt på «Karsten og Petra på safari» opptil flere ganger. Sjakk har 

også blitt et spill som store deler av barnegruppa på Vikingene har 

fått et forhold til, både på basen og i personalkorridoren der de får 

sitte i fred og ro i mindre grupper og spille kongens spill. 

 

Flere av guttene på Vikingskipet dagdrømmer ofte om 

å kjøre Lamborghini. Vi har bl.a. lest om Lamborghini 

Huracan og Lamborghini Aventador. Vi fant ut at han 

som står bak bilmerket er Ferruccio Lamborghini og 

kom fra Italia.  

  

Vikingskipet har vært på sykkeltur til Tunevannet, 

Hafslundparken og Glengshølen. 

El-syklene gir oss en unik mulighet til å oppdage 

Sarpsborg by der barna er med og viser vei. 



Dette tenker barna om å 

ha venner: 

«Venner hjelper til med å 

finne marihøner» 

«I love my friends» 

«Venner sykler sammen 

og spiller sjakk» 

«Vennene mine smiler til 

meg» 

«Venner spiller fotball» 

«Friendship is magic!» 

 

Under My Little pony 

prosjektet var vennskap 

en av hoved temaene.  

 

 

 

 

Noe av det viktigste barna kan oppdage i barnehagen er vennskap. En å spille sjakk 

sammen med i personalkorridoren, en å holde i hånda når man skal på tur, en å 

gjemme seg bort sammen med, en å dekke på bordet sammen med når det er lunsj 

og en å sitte ved siden av på sykkelen. Ut ifra barnas ståsted ser det ut som det er 

akkurat disse hverdagslige situasjonene som er det viktigste. Disse gyldene 

øyeblikkene ønsker vi at alle skal oppleve i St.Olavs barnehage.   

Liv og røre i «insektshagen»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vi har skapt et nytt rom i uterommet denne våren. Der har vi allerede spist flere 

lunsjer, feiret bursdager og funnet utallige insekter. Insektene som barna finner har vi 

sett på i mikroskopet vårt, vi har funnet ut hva flere av de heter og hva de liker å 

spise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
Vikingskipet på SVEV 

 

Barn mestrer – når de får 

tenke og prøve selv. 

BONDEGÅRDEN I RÅDE 

 

Tur på tvers av basene. Med 

bakgrunn i barnas interesse for 

bondegårdsdyr i St.Olavs.  

På insektsjakt i St.Olavs barnehage 

«Edderkoppen er Ahmed sin!» sier 

Ergi 

Alle nikker, for den har Ahmed brukt 

lang tid på å få opp i boksen. 

«Vi har funnet en bille» sier Leopold 

og viser oss den svarte billa i 

boksen.  

«Det er en løpebille» sier den 

voksne 

«Den marken trenger mat» sier 

Mustafa 

«Den har mat» sier Ahmed 

«Hvor da?» sier Mustafa 

«Det gresset ved siden av er maten» 

sier Ahmed 

«Åssen vet du det?» sier Mustafa 

«Jeg bare vet det» sier Ahmed 

 

 

 

«BARN SKAL BLI 

OPPDAGET, OG SELV 

OPPDAGE VERDEN» 

 

Anders Ek, virksomhetsleder 

FOSSEN PEDAGOGIKKEN 

ST.OLAVS BARNEHAGE 

 


