
Tilbakeblikk fra åpen barnehage, Februar-19. 

 

I februar har vi hatt mange barn på besøk, snittet har vært 14-19 barn, og noen 

av barna har hatt med seg 2 foreldre. Vi har hatt barn fra 2mnd. og opp til 4 år 

på besøk. I vår årsplan står det at  barnet skal tilegne seg erfaringer og 

kunnskap og få lyst til å lære mer, og det er fint å erfare at barna lærer av 

hverandre. Vårt mål er å tilrettelegge for spennende arenaer for lek og læring. 

  

Vi jobber med et kunst-prosjekt i barnehagen, hvor vi har lagt ut spor for 

inspirasjon til barna. Det er gøy å erfare at barna synes det er fint å få 

inspirasjon til både å male og å tegne. Rammeplan for barnehagen sier at 

opplevelser med kunst og kultur kan legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse 

og eget skapende arbeid.  

 

  

 

 



Februar er karnevalsmåned, og vi har laget masker i pappmasjè og vanlig papp. 

Fint å få leke seg med forskjellige materialer. Vi legger til rette så barna mestrer 

og føler skaperglede. Vi har også bakt våre egne pølsebrød til karnevalet, og 

små og store var ivrige med. 

       

 

 

Vi har fått en ny lesekrok i barnehagen, og i denne kroken er det tilrettelagt for 

lesing og gode samtaler. Rammeplanen sier at barnehagen skal bidra til at 

barna får utforske og utvikle sin språkforståelse, og vi har et mangfold av 

kommunikasjonsformer vi kan ta i bruk.  

   



I vår årsplan står det at barna skal få møte innbydende rom hvor leker spill og 

materialer er tilgjengelig. Dette jobber vi etter, og vi ansvarliggjør både foreldre 

og barna på at det er alles ansvar å legge ting på plass når man er ferdig, sånn 

at det er like innbydende for neste barn å begynne på en aktivitet. 

  

 

 

Den siste fredagen i hver måned har vi turdag, og turen gikk til Kulåsparken. 

Det ble til sammen 5 barn som møtte opp.  

 

      

 

 


