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Turene på Vikingene har bl.a. gått til Kurlandskogen, 

Kulåsparken, gymsalen på St.Olav vgs. og gymsalen på 

Thranesgate, Tindlund barnehage og Hafslund skogen. Det har 

også vært turer med Gledespatruljen, til dagsenteret og til 

butikken.   

Bålmaten i september har bl.a. vært laksewok, pytt i panne og 

blomkål suppe. Her er barna ofte med å velge mat, eller så 

kommer det noe nytt på menyen. Vi får dekket en varmrett fra 

Fiskesprell hver uke frem til mai 2020 så det vil hvert fall bli 

mere fisk på huset.  

Rundt bålet skjer det mye spennende 

og barna har mye kunnskap om både 

matlagingen og bålet. «Kan jeg slukke 

bålet etterpå?» spør Hamzah. «Jeg kan 

hente vann!» legger han til. En av 

prosedyrene rundt bålet er å ha bøtter 

med vann siden av bålpanna når vi 

fyrer opp bålet. Dette vet barna som er med å lage mat på bålet.      

FISKESPRELL 

Mål: få mere fisk i 

barnehagen og mer 

kunnskap om fisken. 

 

Bård med «sløye-show» 

 

Laksen veide litt over 5 

kilo! 

 

Fiskesamling med Sindre 

og Marianne fra Inspiria 

VÅR VISJON 

VI SATSER HVER DAG! 

Ingen dag er lik og ingen mennesker er like, her hos oss 

vil vi at alle skal få definere seg selv ut i fra hvem de selv 

mener at de er. Så skal vi være med og veilede dem til å 

finne det beste i seg selv. 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Etter bare 2 uker med «matpakkeprosjektet» opplever vi barn som er utrolig stolte av å 

fortelle som sin matpakke, hva som er oppi, hva de liker å spise og hvem som har vært med å 

lage matpakken. Noen er også med å handle det i butikken. Sammen med en god matpakke 

har fysisk aktivitet mye å si for barnets helse og trivsel. Vi vet også at dette har en positiv 

effekt på barnets selvtillit og selvfølelse.  

«SE PÅ MATPAKKA MI, SE OPPI, DRUENE ER FRA DEN GRØNNE BUTIKKEN!» 

  

 

   

ONSDAG = BÅLMAT 

PYTT I PANNE M/ FERSKE GRØNNSAKER 

«DET KNASER NÅR JEG SPISER DET» SIER ERLE  

«JA!» BEKREFTER MANHAL OG NIKKER 



       

     

På Vikingene er vi opptatt av å utvikle både rommene og leken etter hva barna er interessert 

i. Ut i fra barnas innspill ønsker vi å være med lære om det som interesserer dem. Vår 

oppgave er å tenke utenfor boksen og få frem barnas kreative og filosofiske sider. Akkurat nå 

har det kommet opp et tankekart om «Hakkebakkeskogen». Sneglene har vi sett på med  

mikroskopet, vi har startet opp kor, skolegruppa har vært på Brannstasjonen og hilst på 

Bjørnis og lært om brannsikkerhet. Ute er det populært å leke politi og tyv på syklene, helst 

med walkie-talkie. På legorommet produseres det biler, helikopter og båter. Disse setter 

barna ofte i skuffene for å fortsette leken senere eller dagen etter.  

Puslespill, brett spill og bord aktiviteter som perling, modelleire, klipping og liming er 

aktiviteter som barna ofte spør etter. Rundt disse aktivitetene dukker ofte spørsmål om livet 

opp… 

«Hvordan blir en blomkål født? Snart skal min lillesøster bli 

født» Ingrid  

«Hvorfor er sneglene så slimete?» Henrik Mathias  

«Åssen klarer sneglene å puste under steinene?» Benjamin 

Den siste tiden 

har barna vært 

opptatt av.. 

Vi undrer oss sammen med barna 



 

 

 

 


