
Tilbakeblikk november 

Vi har fokus på vennskap.  

Dette sier rammeplanen om vennskap: 

«Barnehagen skal fremme vennskap og felleskap – sosial 

kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med 

andre og omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger som 

utvikles gjennom sosialt samspill. I barnehagen skal alle kunne 

erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt 

samspill med barn og voksne. Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap 

og sosialt fellesskap. Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjelp til å mestre 

balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres behov.»  

Turer vi har vært på i desember -  aketur i Kulåsparken, 

fellesturen gikk også til Kulåsparken. Vi har vært på Husquarna 

for å kjøpe strykejern, Genesis, biblioteket og fotball stadion for å 

se Sarpsborg 08 trene. Siste turen i november gikk også til stadion 

for å skli på isen, spise lunsj og drikke kakao.  

Mat barna har bestemt - fiskekaker m/ grønnsaker og 

potetstappe, grønne og røde vafler, laks m/ grønnsaker og 

pastaskruer, ostesmørbrød. Fiskepinner m/grønnsaker og 

pastaskjell.  

 

Drømme/interesse vegg – vi har laget 

drømme/interesse vegg for Vikingene, på veggen til 

høyre inn mot basen. For dere som ikke er kjente med 

dette begrepet så er dette en vegg der vi 

skriver/tegner/bruker bilder for å synliggjøre hva barna 

er opptatt av. Ut i fra dette skal vi starte små og store 

prosjekter sammen med barna.  

 



 

Felles aktiviteter for hele barnehagen  – vi har hatt hinderløype på mandager, eventyrstund 

på tirsdager, varmmat ute på onsdager, felles tur på torsdager og fredager har vi hatt 

sangsamling og mini røris. Vi ser at mange barn fra hver base ønsker å delta på disse 

aktivitetene. Dette må gjøres spennende og attraktivt for barna. Her skal voksne se barna og 

deres interesser samtidig som de byr på seg selv.     

Prosjekt – ut ifra drømmeveggen ser vi at barna er opptatt av nissen om 

dagen, det er derfor startet opp et nisseprosjekt. Vi skal se på hvilken rolle 

nissen har i ulike land og vi skal ha nisse eksperimenter sammen med barna 

i desember.  

I forbindelse med St.Olavs prosjektet hadde vi BLÅ DAG med fokus på 

fotball, ballspill og cupfinalen som går av stabelen 3/12. Her hadde vi 

forskjellige stasjoner med ballspill på basene, vi spiste blå vafler, hadde 

besøk av Sarpsborg 08 maskoten og har lært oss Sarpsborg 08 sangen. Alle 

fikk også sitt eget Sarpsborg 08 skjerf.      

Det er masse små oppgaver i barnets hverdag som utvikler finmotorikken. Å 

holde bestikk, åpne en melkekartong, kle på dukkene, bygge med de aller 

minste byggeklosser eller legge perler. Vi tar utgangspunkt i de bevegelser 

som barnet allerede gjør. I det siste har det vært laget mange mønster med 

perler på Vikingene, her sitter barna i dyp konsentrasjon. Vi teller perlene 

for å få det riktige mønsteret, snakker om fargene på perlene, formene og 

ikke minst hvem som skal få disse kunstverkene.  

 

Info om desember   

Onsdag 13.desember: vi markerer Lucia på ettermiddagen.  

Onsdag 20.desember: nissefest for hele barnehagen.  

Mandag 25. og tirsdag 26. desember +  

1.og 2.januar er barnehagen steng.  

Dette er Amadeus sitt mesterverk

 

«jeg elsker å perle» sier han 



 

 


