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Prosjekter av ulike størrelser er i full gang på Vikingene. Vi benytter Drømmeveggen, hvor barna 

henger opp ideene sine. Både store og små drømmer får plass på denne veggen. Noen ideer får 

mange tankegrener og prosjektene kan holde på lenge. Andre prosjektaktiviteter har begrenset med 

interesse eller ideer, og avsluttes når barna trer i fra.  

DRØMMEVEGGEN

 

Rammeplanen sier at barnehagen skal oppdage, følge opp og utvide det barna allerede er opptatt 

av.  

Dette gjør vi ved å ta utgangspunkt i barnas interesser og synspunkter, vil de være mer nysgjerrige og 

undre seg i større grad over det de jobber med. Dette skaper en god læringsarena.  

Hund/ulveprosjektet, er et prosjekt som stadig flere henger seg på. Om du ønsker, kan du ta en titt 

ved Drømmeveggen, der henger bilder og andre ting som hører med til prosjektet. Noen har hatt 

med seg bilder av egne hunder og vi har også hatt besøk av hunder. Vi har undersøkt hunder på iPad, 

google, og flere synes det var veldig spennende når vi oppdaget at noen hunder faktisk likner på 

ulver. På veggen nå henger også bæsje-poser, som er nødvendig å ha med når man går tur med 

hunder. Vi har hørt på musikken til film-musikalen, Rockeulven, Grimm og Gru, hvor det er en ulv 

som har hovedrollen. Noen har ønsket å se film-musikalen, så deler av den har blitt vist på smart-

board. Barna leker også hunder. De kan være hunder selv, eller så later de som om bamser eller 

puter osv, er hunder. Fortellingen om Ulven og de tre små griser, har vi også vært innom. Og når vi er 

på tur, treffer vi ofte på hunder. Da kan vi trekke inn andre elementer, som liten/stor, tykk pels, lang 

hale osv. Blir spennende å følge utviklingen videre på hundeprosjektet. Noen av barna synes hunder 

kan likne på rever. Og et annet barn hadde sett på Hakkebakkeskogen, og der var det en rev! Jeg vil 

Menneskesyn- og læringssyn 

Barn lærer av hverandre 

Barn lærer når de er inkludert 

Barn lærer i utfordrende og tilrettelagte rom 

Barn lærer av voksne som byr på seg selv 

St.Olavs bhg, Årsplan       



være rev, sa en av guttene. Jeg og, sa en annen. Vi satt i gang med å lage revehaler og barna lette seg 

frem ved bruk av pc og iPad etter måter å lage revemasker på. Da fant vi også muse-ører og kanin-

tenner. Vi forsøkte å lage dette på ulike måter. Dermed kom barna i gang med Hakkebakkeskogen-

prosjektet. Det er fortsatt noen som holder på med det, mens andre har tatt en liten pause. På ett av 

rommene på Vikingene, har de laget skogen i Hakkebakkskogen. Der henger det også bilder og 

sangtekster i taket, og noen av maskene barna ville lage har også hengt der. Noen av barna ville være 

Klatremus, mens de fleste ville være reven. 

 

                                                    

Inspirasjon av turene vi hadde i høst, kom til uttrykk da noen av barna ville male. Vi snakket sammen 

om hva man kunne male. Og de ønsket å male skog, blader eller tre, som hadde fine farger som i 

skogen. Etter hvert kom flere barn til, og noen limte også på blader på det malte bildet. 

       

Kontor- Noen av barna synes det er veldig gøy å være med inn på kontoret i barnehagen. Det er så 

spennende med pc og alt som ligger på skrivebordene der. Så da ble deler av et rom ordnet om til 

kontor. Barna lagde en oversikt over hva som skulle være med på kontoret. Og så var leken i gang. 

Noen skriver på tavlen hvem som har pause eller er ute og leker. Andre fører inn hvem som kommer 

og går hjem på pc. 

      



Turer i oktober  

Hver torsdag er det felles tur for 3 og 4 års-gruppa, sammen med Tømmerstokken og Fossefallet. I 

årsplanen sier vi at 

Vikingeskipet (skolegruppa) har tur hver mandag. Vi bruker nærmiljøet, i store og små grupper. Barna 

har med egen sekk, mat og drikke. De får erfaringer med ulike transportmidler, men også å gå tur i 

eget tempo. (Årsplanen, St.Olavs bhg) 

KULÅSPARKEN         KURLANDSKOGEN   Eks. på turmat 

        

Når vi er tilbake i barnehagen, snakker vi om turen, trekker frem ulike episoder, og barna 

gjenforteller ivrig opplevelser fra turen med egne ord. På den måten øver man opp forståelsen og 

barna skaffer seg referanser til begrepene.  

I barnehagen er barna med på alle gjøremål. De får erfaringer på ulike områder, som siden kan gi 

dem drømmer og innspill til nye prosjekter. Gjennom deltagelse og medvirkning, er barna «herrer i 

eget liv». De har definisjonsmakten. Mange liker for eksempel å være med å lage mat. Enten det er 

mat på bålet, fruktmåltid osv. Barna er også aktivt med på å lage en matmeny. I oktober har de blant 

annet laget tomatsuppe, ostesmørbrød samt 

                  
laks og grønnsaker- på bålet. I tillegg har de tilberedt brødlunch hvor barna samarbeider om regien 

for hvordan grønnsaker og brødet skal ligge på fatet. 

                                      



FN-dagen ble markert ved å invitere foreldre og søsken til en sammenkomst i barnehagen. Barna 

lagde smykker og kunstbilder. Disse solgte de til den prisen foreldrene ønsket å betale. I tillegg lagde 

barna vafler, og det ble solgt påsmurte rundstykker. Barna synes det er veldig stas å ha samlet inn 

penger, som de skal handel leker for. Lekene skal de levere på barneavdelingen ved Kalnes sykehus. 

En fin måte å vise solidaritet på, som de kan ha et forhold til ved konkret å gi bort noe til de som 

trenger det mest.  

       

 

Halloween har barna ønsket å markere. De startet tidlig å snakke om Halloween, og hva de skulle 

være. Ideene var mange og tankekartet hadde mange armer. Ved hjelp av iPaden og egne ideer har 

barna vært med å lage menyen for dagen. De har vært med å grave ut gresskar, de har laget pynt de 

ville henge opp på basen, og vi har undret litt over hvorfor Halloween eksisterer. Dagen var svært 

vellykket. Flere av barna hadde så masse å fortelle når de ble hentet den dagen. Blir spennende å se 

hva dette kan føre til av ideer fremover 😊 

                                                                                        

                                     

 

 


