
Et Tilbakeblikk på Februar 2020. 

Samefolkets dag- 6.februar markerte vi Samefolkets dag i barnehagen. Vi 

hadde forarbeid med å male på syltetøyglass i samefolkets farger, fargelegge 

flagg, handle inn grønnsaker til den samiske nasjonalretten «Bidos» som er en 

type lapskaus med reinsdyrkjøtt. Dette tilberedte vi ute på bålet i grillhytta vår. 

På morgningen denne dagen satt vi ut de malte syltetøyglassene med lys inni og 

samisk musikk på, litt stemning var tanken. Studenten Gry lagde et provisorisk 

reinsdyr av treverk hvor barna fikk prøve å kaste lasso.  

   

Historisk tur- Sarpsborg har mye lokalhistorie som er grunnlag for kunnskap, 

undring og opplevelser. Den historisk turen i februar gikk til Hafslund 

hovedgård. På disse turene går vi på tvers av sonene. 

Daidalos gjengen- dro på tur å besøkte St.Olavs barnehage torsdag 

13.februar, der fikk de utforske barnehagen både ute og inne. Det er spennende 

å utforske et helt nytt lekemiljø.  

Bading- Minner om at det er bading hver mandag for didalosgjengen. Alle tar 

med badetøy. Si ifra så tidlig som mulig om barnet deres ikke får deltatt, send 

gjerne en melding på vigilo søndag om dere vet det allerede da, evt SMS mandag 

morgen. På forhånd takk. 

Drømmeveggen- Drømmeveggen vår er godt oppdatert med de fleste av 

barnas drømmer som henger under barnas bilder. Dette er drømmer som vi skal 

gjøre vårt ytterste for å få oppfylt. Barns medvirkning er en stor del av 

barnehagehverdagen, og barnas innspill blir tatt på alvor.  Kom gjerne inn å se på 

den fine drømmeveggen vår. 

 



Tur til St.olavs barnehage- 25. februar tok hele Valaskjold barnehage turen 

til St.Olavs barnehage. Hele barnehagen gikk samlet, en lang lang rekke. 

Fritznerbakken barnehage kom også på besøk. Ute ble det servert kakao på 

bålet, det var allsang og gruppebilde. Barna fikk utforsket det store uteområde 

med mange spennende leker. Vi spiste medbrakt lunsj i sola før vi tok turen inn i 

barnehagen og fikk mulighet til å utforske innemiljøet og danne nye relasjoner. 

Vi hadde en flott dag.  

 

 

Matønsker- Barna får ønske seg varmmat hver fredag. Vi har en fin oversikt 

over matønskene til barna som dere ser under her. 

                                      

Påskeferie – Om dere vet at barnet deres skal ha ferie i påsken, registrer det 

på Vigilo snarest.  

Ta gjerne med et handlenett som vi kan legge våte klær i. Lurt å merke nettet 

med barnets navn. 

Fint om barna er levert i barnehagen til kl.10.00, da grupper, turer og 

forskjellige aktiviteter starter i barnehagen ved denne tiden. 

Hvis det er noe som er uklart eller det er noe dere ønsker å ta opp, er det bare 

å ta kontakt med oss. 

Hilsen alle oss på ENGLEBARNA. 


