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Barnehagen skal bidra til at barna utvikler respekt 

for hverandre og forstår verdien av likheter og  

ulikheter i et fellesskap. Og bidra til at barna  

får kjennskap til grunnleggende verdier i kristen og  

humanetisk arv og tradisjon og blir kjent med religioner 

og livssyn som er representert i barnehagen.  

Jula er rett rundt hjørnet og det er et tema rundt 

bordet på Vikingene... 

«Når det er jul baker vi pepperkaker, kan  

vi bake det i barnehagen?» spør Embla 

«Ja! Det kan vi gjøre» svarer den voksne 

«Når mamma lager jul lager hun masse mat» sier Sara 

«Jeg så nissen i byen!» sier Lea 

«Jeg gleder meg til vi skal holde lys og ha hvit kjole» 

sier Astera 

«Husker dere når nissen kom hit før? Han hadde med  

seg gaver til oss» sier Arjana 

«Ja! Det husker jeg» sier Jonas 

«Vi feirer ikke jul, men vi får gaver» forteller Mariam  

«Jeg vil pynte med hundre-tusen lys!» sier Olav  

Barna snakker om julemarkeringen i barnehagen med  

et smil om munnen.  

 

Mat på bålet 

Vi har tilberedt og spist 

kylling wok m/ris, pita 

pizza i folie, toast og hatt 

dessert med banan og 

sjokolade i folie. 

 

Vikingskipet har stekt 

grove pannekaker på bål i 

Kurlandskogen denne 

måneden.  

 

Tilbakeblikk – noen av barnas opplevelser i november! 

 

Og barnas tanker om jul..  



Turene i november har gått til Appelsintoppen, Kurlandskogen, til Råde for å 

hogge ned juletre til barnehagen, Kulåsparken og til matbutikken for å handle 

mat. På bildet under ser dere barn og voksne på juletrehogst tur i Råde, her er 

det snart klart for lunsj. Barna bestemte pizza. «Vi fikk ikke med treet hjem, 

det var ikke plass i taxin!» sier Olav.  

 

 

Vikingskipet har baka i november. Her har vi voksne 

fokus på at barna skal erfare og delta på sine 

premisser. Vi utfordrer dem og ønsker å se de slik at 

de utvikler seg på best mulig måte. Først og fremst 

er det barnas relasjoner til andre som er i fokus, 

samtidig er vi opptatt av å tilføje det som er av 

realfaglig kompetanse. Spesiellt i en slik aktivitet. Vi 

sammenligner, sorterer, plasserer, ser på mønseter, 

tall, telling, måling og undrer oss over matematiske 

sammenhenger sammen med barna. «Det blir mange horn! 1-2-3-4-5-6-7-8-9..» 

sier Aron. 



 

 

 

 

BLI MED DANSEN – ER ET FELLES PROSJEKT FOR HELE BASEN. 

«Dag etter dag var jeg fanget i sorg og i ensomhet 

Men styrken du ga meg den løftet meg opp når jeg trengte det. 

Først var jeg 1, også ble vi til 2, vi kan bli 3 om vi bygger en bro. 

Bli med! Bli med!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

Dette er Vikingene opptatt av 

om dagen: 

 «BLI MED DANSEN» 

 LYS & BADING 

 FOTBALL 

 

Hunde prosjekt 

Her er Dixie (hunden til 

Christian) med til 

Appelsintoppen. Ved å ha med 

en hund på tur vil barna lære 

seg å ta hensyn, tilpasse seg 

og skape tilknytning. Noen vil 

også oppleve at en hund kan 

være en god venn. 

 

Fotball prosjekt 

Hva heter laget? 

«Drømmelaget!» roper barna. 

Hver fredag er det fotball på 

planen for alle fotball 

interesserte barn på 

Vikingene. Laget har valgt 

egne tall de skal ha på ryggen, 

de skal ha egne drakter og 

eget lag-rop. Barna er opptatt 

av å følge reglene, takke for 

kampen og å gi «high five!» 

BARN UTFOLDER SEG NÅR 

DE FÅR BRUKE KROPPEN! 

 

 

Sammenhenger 

Vi er opptatt av at 

barna skal være med å 

binde sammen 

aktivitetene vi gjør i 

barnehagen. Ved å 

jobbe med 

prosjektarbeid i 

grupper får barna 

mulighet til det ved å 

ta opp tråden der vi 

slapp sist, få tildelt 

ansvar og si sin 

mening. De vil få et 

eierskap til prosjektet 

sitt, fremsnakke det 

og verne om det.  

BARN FØLER SEG 

BETYDNINGSFULLE 

NÅR DE FÅR TILLIT 

OG ANSVAR! 

       


