
Tilbakeblikk på august og september 2020. 

Nå er vi kommet oss godt inn i det nye barnehageåret - nye barn har blitt kjent 

med barn og voksne her på ENGLEBARNA, og vi har blitt godt kjent med dem. 

Vi deler oss i mindre grupper for lek og opplevelser, hvor barna også skaper nye 

relasjoner. Igjennom barnehage dagen har vi mye fokus på frileken både ute og 

inne, hvor barna selv bestemmer hva og hvor de vil leke. Leken er på barnas 

initiativ. Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal 

anerkjennes. 

  

Vi er 28 barn på Englebarna. De voksne som jobber på Englebarna er Rita, Willy, 

Anne, Hateme, Henriette og Carina. Kani er en fast vikar inne på Englebarna. 

Widad er en elev fra Borg videregående, hun er hos oss i praksis mandager, 

tirsdager og onsdager frem mot sommeren. Barna er godt kjent med henne 😊  

Vi tar imot studenter fra Høyskolen i Østfold. Fra uke 43 vil Nathalie og Julie 

være hos oss på englebarna i 4uker fremover. De samme studentene vi har her 

på høsten kommer tilbake igjen på nyåret. 

IKT gruppe har vi hver tirsdag kl 10, da er det 4stk barn som får ta del i ulikt 

IKT utstyr, dette går på rundgang slik at alle barna får ta del i det. Nå er vi på 

siste runden om digital kamera, her får barna først en innføring i hvordan 

kamera brukes, vi snakker om personvern ved bruk av kamera. Deretter tar de 

turen ut av barnehagen å får ta bilder av det de selv måtte ønske. Bildene blir 

deretter skrevet ut å brukt i samtale i etterkant. Barnehagens IKT utstyr skal 

kunne benyttes av barna til utforsking, undring og prosjektarbeid. 



  

Mandag og onsdag har vi turdager ut i vårt nærmiljø, hvor vi deler oss i mindre 

grupper og går på turer. På tur oppdager barna verden, naturen og får nye 

erfaringer. Naturen er en fin arena for både lek og læring, felles opplevelser og 

relasjoner som styrkes. 

  

«Didalosgjengen» vi er 10 skolestartere på englebarna og 12 skolestartere på 

stjernebarna i år. Vi har skolegruppe ca.2 ganger i uken. Torsdager har vi fast 

turdag for skolegruppa hvor vi går turer dit barna ønsker. Neste tur som barna 

har valgt blir til Kulåsparken. 

   

 



Trampolineboka er vi godt i gang med. Dette er lysbetont og på barnas 

premisser. Noen av temaene i boka er: Mønster, former, måling, tall, farger, 

plassering, sortering, og bokstaver. 

                                

Hver fredag har vi musikksamling for alle oss på englebarna. Denne samlingen 

har blitt veldig spennende for barna i år. De sitter nesten som tente lys og er 

spente på hva vi skal synge og ha fortellinger om. Sang og musikk er et 

universelt språk som forener barna. 

Den siste fredagen i hver måned har vi starta med å ha en «forundringsdag» 

for barna, vi voksne plukker opp spor og interesser i løpet av måneden hvor vi 

da har en overraskelse den siste fredagen i måneden. I samling den samme 

fredagen får de vite hva som skal skje. Forrige gang hadde vi ballong disco noe 

som falt veldig i smak hos barna. 

    

Minner om at det er fint om dere leverer barna innen kl.10, det er da vi starter 

med ulike grupper og turer. Noen turer er planlagte og andre er spontane.  

Nå trenger barna mer og annet tøy i hyllene sine. Varmt tøy som ull og fleece. 

Lue/pannebånd og vanter/votter er nødvendig å ha i hyllene fremover nå. HUSK 

Å NAVNE TØYET og rydde plassen hver fredag. 

Minner om at 13.nov er barnehagen stengt pga planleggingsdag for personalet. 

Foreldresamtaler starter vi snart opp med, vi tar kontakt med dere. Er det noe 

dere lurer på eller vi dele med oss, bare ta kontakt 😊 


