
SIDEN SIST ……………….. Her kommer et tilbakeblikk og litt ny 

informasjon. 

Nå er det MARS og det er den første vårmåneden. Det vi merker er at dagene 

er lysere og lengre selv om det er mye som fortsatt minner om vinter.  Når sola 

titter frem merker vi at den varmer ☺  Vi har utnyttet snøen på best mulig måte 

– vært ute å lekt, akt og boltret oss i snøen. Det har i en periode vært veldig 

kaldt slik at uteaktivitetene ble kortvarige – ved kulde og sterk vind har vi vært 

inne.  Det er fortsatt muligheter for vinteraktiviteter - heldigvis for oss – vi 

griper mulighetene når de kommer.  

Bålplassen vår ute har også vært i bruk – vi har spist kylling/grønnsaksuppe – 

som smakte veldig godt. Bålplassen kommer vi til å bruke mer nå fremover – det 

er hyggelig og gir oss en god følelse av fellesskap når vi sitter rundt bålet. 

Vi fortsetter å følge med på temperaturer - nå kan vi sammenligne med samme 

periode i fjor. Gjennom forskjellige spill leker vi med tall og å telle, farger og 

former.   

Lek og bevegelse - I klubben nede har vi hinderløyper, bevegelsesleker, musikk, 

dans og regelleker ut ifra barnas interesser og behov. Der er det mye læring –

Barna bestemmer hva de vil leke – vi tilfører nye leker slik at repertoaret blir 

større etter hvert. Barna synes det å ha regelleker, sangleker og andre leker i 

klubben er veldig morsomt – vi bruker kroppen - lærer å ta hensyn til hverandre, 

vente på tur, følge felles regler, forskjellige ellinger og bare har det gøy 

sammen.  

Historiske turer - I forlengelse av SARPSBORGS 1000 års jubile` har vi et 

prosjekt gående om «byen vår». Vi er på turer rundt om i SARPSBORG for å 

oppdage byen, og se på historiske steder.  De siste stedene har vært nå er Borg 

bryggerier og vi skal til Borgarsyssel museum.  

OL – fulgte vi med på. Vi la ut noen spor med tanke på det Olympiske flagget og 

de Olympiske Leker. Vi har jobbet med OL ringene – snakket om og skrevet ned 

hva hver enkelt ring står for. OL formidler også felleskap, lek og glede.  

KARNEVAL – den 28. februar hadde vi karneval i barnehagen. Det å kle seg ut er 

spennende. I forberedelsene til karnevalet pyntet vi barnehagen til fest med 

egendekorerte masker og fargerike ballonger. Vi snakket vi om det å kle seg ut 

og forskjellige kostymer.  Vårt fokus var felleskap, ha det moro sammen og  på 

fargene som kommer med våren. Med en sangsamling på fellesrommet der alle 



barna i barnehagen var med - og alle fikk vist seg frem – med sang og dans. 

Etterpå gikk vi til Englebarna for å «slå katta ut av sekken». Vi hadde lagd vår 

egen PINJATA. Se bilder på skjermen vår. 

Vi oppdager verden sammen -  I tiden fremover nå vil det naturlig bli fler turer 

ut av barnehagen igjen.  Turer i  NÆRMILJØET, og turer etter barnas ønsker 

og drømmer. På turene våre ut av barnehagen er alltid veien til og fra målet en 

del av turen. – på barnas premisser. Vi bruker god tid og har fokus på det barna 

ser, opplever og oppdager på turen – vi er på jakt etter barnets interesser og 

intensjoner. Vi planlegger turer med barna - og skriver beskjeder sammen med 

dem når vi skal på tur – og andre turer igjen er spontane. Ute på tur kan vi være 

på jakt etter formene vi kjenner for eksempel runde kumlokk, trekant skilt osv. 

Tirsdag 13. mars er det BARNEHAGEDAGEN med tema « La meg skape». I den 

forbindelse har vi valgt å lage LEKELAND i barnehagen – etter ønske fra barna 

skaper vi sammen « Lekeland i barnehagen». Hver SONE har forskjellige 

aktiviteter. Vi skal ha kafe` på kjøkkenet - og menyen er pølser/lompe og også 

hjemmelagd potetstappe – og selvfølgelig barnehagebakt kake. Vi realiserer en 

drøm! 

Nå nærmer det seg PÅSKE og vi vil se litt nærmere på hva som skjer i naturen 

nå utover våren – nytt liv og alt som skal spire og gro. Vi begynner med å så karse 

til påske – som spirer veldig fort - for å vekke barnas interesse og nysgjerrighet 

for det som skjer i naturen om våren. Vi tar en oss en tur til PLANTASJEN for å 

finne forskjellige frø og å bli inspirert av alt som er å se der. Barna er med i 

forskjellige deler av prosessen – alle sår noe.  

Påskefrokost – fredag 23. mars inviterer vi foreldre og søsken til påskefrokost 

her i barnehagen i tiden 8.00 – 9.30. Håper alle tar seg en tur innom på frokost 

sammen med oss. Det kommer egen innbydelse som barna har lagd selv. 

Det er fint at dere markerer i IST hvem som skal ha fri denne PÅSKEN (uke 13) 

Det er satt frist den 18. mars, men gjør det så snart dere vet. 

Klær i barnehagen – for at barna skal ha en god opplevelse når de leker ute – 

trenger de å ha klær etter vær. Noen dager er våte og kalde, andre dager er 

med sol og varme. Temperaturene varierer også i løpet av dagen. Barna trenger 

forskjellige klær i hylla si, slik at vi kan variere klær etter vær og temperatur.  

Foreldresamtaler  - vi og dere tar kontakt for å avtale tid. 

Det er veldig fint at dere tømmer hyllene hver fredag. Takk for det ☺ 



 

DATOER VERD Å MERKE SEG FREMOVER. 

 

Fredag 23. mars PÅSKEFROKOST - med foreldre og søsken – Barna lager egen 

invitasjon. 

Onsdag 28. mars stenger barnehagen kl. 12.00 

Torsdag 29. mars Skjærtorsdag – barnehagen er stengt 

Fredag 30. mars Langfredag barnehagen er stengt 

Mandag 2. april er 2. påskedag og barnehagen er stengt. Vi ses tirsdag 3. april ☺ 

 

Hvis det er noe dere lurer på eller er usikre på er det bare å ta kontakt. 

 

Med vennlig hilsen fra oss på 

 

ENGLEBARNA 
 

 


