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Ut på tur 
Denne måneden har vi vært på turer til gymsalen, Appelsintoppen og utforsket nye områder som 

Bodalstranda. Sekken har vi pakket med ved, øks og fyrstikker slik at vi kan lage maten ute. Vi har 

grillet pølser og grillspyd, spist tomatsuppe laget helt fra bunnen og laget taco ute i naturen. Barna er 

med på alt og lager maten selv. De kutter ingredienser med skarpe kniver, tenner bålet med 

fyrstikker, lager mat ved de varme flammene og hogger veden til bålet med øks. De lærer seg det at 

fyrstikker, kniver og øks ikke er farlige i seg selv, så lenge man bruker redskapene med omhu og 

respekt. Vi har vært ved en innsjø med navnet Isesjø. Hva er det? Og finnes det hai der? Det er slettes 

ikke et dumt spørsmål. En av de største haiene som finnes, Brugden, kan bli 12 meter lang og 

svømmer langs norskekysten. Dette ble starten på et haiprosjekt der første del bestod av å skive ut 

bilder av store og skumle haier.  

     

I barnehagen blir det fortalt eventyr hver fredag. Disse eventyrene kan inneholde bukker, troll eller 

bjørner som ofte kommer til liv når vi er ute i naturen. På tur til appelsintoppen fant vi en bru. En av 

de voksene tramper litt hardt og spør om noen av barna ser et troll. Emilio dytter hodet modig 

utenfor kanten og ser under brua. «Ikke noe troll» sier han. «Jeg kan være trollet» roper Leopold. De 

løper under brua begge to. De leker et par ganger før de begynner å utforske hva som finnes i det 

trange rommet under brua. Det er litt skummelt, men de finner trygghet i hverandre og fniser og ler 

mens de utforsker området.  

I det siste har snøen smeltet og insektene kryper opp mot overflaten, spenningen og interessen 

blomstrer hos flere av barna. «Biter den?» spør Ergi.  

    

Barnas drømmer 

interesser og spor er 

utgangspunkt for 

turene, samtidig 

som barna 

introduseres for nye 

steder.  

 

Årsplanen for St. 

Olavs barnehage.  



Overnatting og Bjørnis 
Det er en ting stort sett alle skolestarterne har gledet seg til det siste året. Vikingskipet skulle endelig 

ha overnatting i barnehagen. Vi begynte planleggingen tidlig og snakket om hva vi måtte ha med når 

vi skulle sove over. «Pute» sier Arjana. «Og dyne» fortsetter hun. De andre kaster seg på. Hva skal vi 

spise? «Hamburger!» svarer Omar. Vi diskuterer frem og tilbake og kommer frem til at det var et 

godt forslag. Når vi snakker om maten kommer det naturligvis spørsmål om vi skal ha noe godteri. 

Noen vil ha sjokolade, andre vil ha potetgull. «Jeg vil ha is, sånn grønn is» sier Leopold. Så da lagde vi 

Is - kiosk. På selve dagen var alle ivrige på å finne seg en plass til madrassen slik at de kunne sove 

sammen med vennene sine. Vi lekte mye, spiste mye godt og hadde skattejakt inne i barnehagen. 

Når de ble hentet dagen etter var barna ivrige på å fortelle hva de hadde opplevd gjennom natten.  

    

Vikingskipet fikk invitasjon til brannstasjonen for å se på forestilling. Vi tok med hele gjengen og 

marsjerte av gårde med «Bjørnis» på høyttaleren. Vi kommer frem og tar plass i setene. Skuespillerne 

snakker med barna og ber om hjelp. «Kan dere si ifra om dere ser noe feil her i dag?». «JA!» roper 

barna tilbake. Barna lærer at de må huske å ha batterier i brannvarsleren, at de ikke må gjemme seg 

bort og at nummeret til brannvesenet er 110. Etter forestillingen kommer Bjørnis. Emirhan er 

verdens største Bjørnis fan og hopper opp av sete mens han roper «der er Bjørnis!». På vei bort til 

brannstasjonen synger vi og hører på «Bjørnis låter hele veien. Når vi kommer frem blir vi servert 

boller og saft av ekte brannmenn.  

    

Barna opplever respekt når 

de får reel innflytelse i eget 

liv, mestrer når de får prøve 

selv og definerer seg selv 

gjennom valg, lek og 

gjøremål.  

 

 

Årsplanen for St. Olavs 

barnehage.  

Barna skal oppleve 

livsglede, spenning og moro, 

mestring og mening – med 

hele barnehagen som arena, 

på tur og ut i verden. 

Barna skal tilegne seg 

erfaring og kunnskap og få 

lyst til å lære mer.  

Årsplanen for St. Olavs 

barnehage.  



 

My Little Pony 
Etter daidalos festen var det noen av jentene som syntes vi trengte en my little pony fest. Barna har 

vært interessert i «My little pony» i lang tid, så hvorfor ikke. Vi startet med å gå til Toys’R’us for å 

kjøpe leker. Det ble kjøpt inn ponnier, slott, innredning og utstyr. Vi har sett på «My little pony» slik 

alle som ønsker det kan være en del av prosjektet. Barna har laget plakater, tegnet og malt ponnier 

og hester. Vi har laget «kjepp – ponnier» som barna kan ri på. Barna har vært med på å sage og lime. 

Om ikke lenge er de klare til å galoppere av gårde «Rainbow dash» og «Applejack». Fossefallet er ofte 

å rir på en gård i Fredrikstad som heter Hjørgunn. Vi fikk forespørsel om å bli med og såkart måtte vi 

det. Noen av barna ble med og fikk ri på ordentlig hest. Et av barna var litt skeptisk. Han bestemte 

seg for å se på de andre først. Etter noen runder kom han bort. «Jeg er klar nå, jeg vil prøve». Med 

hjelmen fastspent hoppet han på hesten som forsiktig begynte å gå bortover. Skepsis blir til 

rungende glede. Når han kommer tilbake til barnehagen fortalte han stolt til alle de voksne hva han 

hadde gjort. Nå er vi snart klare for «My Little Pony» fest.  

     

 

Prosjekter og aktiviteter 
Vi har flere prosjekter og aktiviteter gående her på vikingene om dagen, både store og små. Vi har 

prosjekter om ninja, biler, haier, ponnier, vi spiller fotball med drømmelaget, vi er på tur til Grålum 

dagsenter på annenhver fredag, utvalgte barn i vikingskipet er en del av et ipad prosjekt, vi jobber 

med Salaby, vi har lekegrupper på åpen barnehage på tirsdager, vi spiller brettspill som «Vilkatten», 

«Memory» og puslespill av alle slag. 3 åringene har også kommet i gang med et safariprosjekt.  

    

3 åringene begynte å snakke om dyr under lunsjen en dag. Entusiastisk kunne de voksne fortelle om 

diverse dyr barna nevnte. De begynte å ta med bilder av dyr inn til måltidet og barna begynte selv å 



sammenligne bildene med dyrene som fantes i lekekassa. Noen ganger leser de eventyr og forteller 

om dyr, leseren er naturligvis en giraff. Barn og voksne tar med seg erfaringene fra lunsjen ut i lek og 

ut på tur. Kanskje finner de dyrespor? Kanskje de kan høre en ulv? Barna har lagd tankekart sammen 

med de voksne og snakket om hva de mener safari er. Nå skal de gjøre rommet om til en jungel og 

dra på safari her i barnehagen. Mulighetene er uendelige, kanskje de kan dra på ordentlig safari? 

    

 


