
Et TILBAKEBLIKK på januar og litt informasjon 
Snøen har vi ikke sett noe til i januar, da det har vært mye regn og vått, men i 

det siste har vi sett sola skimte til å det liker vi godt. 

                 

 

Det er mye variert og fin lek på Englebarna. Det lekes mye familie lek i 

kjøkkenkroken og kuben vår er blitt meget populær etter at den ble flyttet. Det 

bygges med små Lego, Duplo, kapla, togbaner og det går mye i kreativ aktivitet 

hos oss hvor det klippes, limes, brettes, tegnes og males. Mange av barna er glad 

i å perle, de lager mønster etter oppskrift og det lages mønster på frihånd som de 

lærer av hverandre. Barna er veldig glad i å høre på musikk. 

 

 

Historiske turen i januar gikk til Hafslund hovedgård. På gården møtte det oss 

både store og små hester. Noen av barna syntes de store trærne var enda mer 

interessante. Ved trærne var det store steiner der barna fikk drive med risikolek. 

Det var en flott lekeplass som naturen hadde å tilby, der de hoppet ned fra 

steinene som stod på rekke. De fikk kjenne på sine egne grenser ved å stå på 

toppen av en stor stein. Vi bygget også opp nysgjerrigheten rundt selve Hafslund 

hovedgård. Vi tok tak i det det barna så når de tittet på det store hvite huset. 

Dette gjorde at vi sammen skapte meningsfulle øyeblikk med barna. Vi valgte å 

oppleve den naturen som var på gården, og ikke gå fort igjennom den for å nå et 

mål. Dette gjorde at vi sammen fikk føle, leke på den og se på Hafslund 

hovedgård sammen. 

 

 



 

Fellesturen i januar gikk til Landeparken. Vi hadde diamant jakt i landeparken, 

alle var ivrige med på skattejakten hvor alle tilslutt fikk hver sin diamant. 

Voksne og barn brukte naturen som en arena for lek, utforskning og læring. Vi 

lyttet og utvidet hverandres innspill på hvor diamantene kom fra, og vi fant til 

slutt så mange at vi måtte telle alle diamantene. Naturfag og matematikk er like 

nyttig inne som ute. Uteområdet tilbyr til varierte opplevelser. Dette er med på å 

gi barn erfaringer innenfor realfag. I naturen kan barn få undersøke, leke, mestre 

og samhandle. På turen så vi svaner og stokkender, og en mann med en 

fjernstyrt seilbåt som fylte oppmerksomheten til barna. En spennende og flott 

tur. 

 

IKT i barnehagen  

Kreativ bruk av IKT skal være en del av barnehagehverdagen. Vi skal gi barna 

mulighet til å erfare ulike verktøy i barnehagen. Noe av utstyret vi benytter i 

barnehagen er iPad, lamineringsmaskin, fotoapparat, webkamera, høyttaler som 

vi bruker til musikk, drone, skriver, pc, smartboard og bluebot for å nevne noe. 

Barna er interesserte og synes det er spennende og teste ut nye ting. 

 

Vi er godt i gang med ulike grupper i barnehagen, under kommer litt info om 

hver gruppe. 

 

Thranesgate Vi er så heldige å få låne gymsalen i Thranesgate to ganger i 

uken. Vi tar med oss en liten gruppe på tvers av sonene. I gymsalen er det ulike 

materialer vi kan benytte oss av som matter, puter, rokkeringer, tjukkas, 

balansekunster, ribbevegg og mye mer. Gjennom fysisk aktivitet blir barna kjent 

med sin egen kropp, de videreutvikler motoriske ferdigheter, koordinasjon og 

kroppsbeherskelse. Barna får utfolde seg og oppleve mestring ut fra barnas egne 

forutsetninger. Det blir mange morsomme og spennende aktiviteter. 

Vi får sitte i kantina å nyte lunsjen vår etter en times aktivitet i gymsalen.  

 

 

 



 

 

Bilder fra Thranesgate: 

          

 

 

«Samspill, helse og livsglede» 

Dette er en gruppe med en fast gjeng 4-åringer som har vært sammen hver 

onsdag hvor Marianne Aarum fra kulturskolen har lært oss nye sanger, og 

bevegelsessanger med bruk av rekvisitter og musikk instrumenter. Allerede i 

mars starter vi med å besøke Valaskjold omsorgssenter 2 ganger pr måned.  Vi 

er spente og gleder oss.  

Bilder fra gruppa: 

    



 

Didalosgjengen-På torsdager fortsetter skolestartere fra Stjernebarna og 

Englebarna med å ha en felles aktivitet. Det er aktivitet og lek i barnehagen eller 

turer, det er ut i fra barnas ønsker og interesser. Vi har vært i kjelleren flere 

ganger, der har vi regelleker og andre aktiviteter som barna velger. Her er det 

mye å lære, forholde seg til reglene i leken, vente på tur og ta hensyn til 

hverandre. 
 

Bading- Didalos har bading hver mandag og badetøy tas med hver mandag som 

tidligere avtalt.  Det er fint om dere gir beskjed til oss dersom dere vet at barnet 

ikke skal være med på bading pga sykdom eller av andre årsaker, slik at andre 

barn i gruppa under på englebarna kan få tilbudet om å få være med. Send da 

gjerne en melding på Vigilo eller en SMS til Englebarna 😊 

 

 

2-åring gruppa- I denne gruppen har vi med de yngste barna fra englebarna og 

de eldste fra sommerfuglen. Vi er nede i fritidsklubben hvor vi synger sanger 

med bevegelse og har ulike leker hvor barna får brukt kroppen sin som ved for 

eksempel å hoppe, krabbe, løpe, åle, museskritt og harehopp.  

Språkgruppene er i gang med tema kroppen. 

 

Varmmat- Barna får ønske seg varmmat hver uke. Matlaging er en felles 

aktivitet som gir barna positive opplevelser. I følge rammeplan skal barna få 

forståelsen av gode vaner og sunt kosthold. Vi lar barna ta del i matlagingen på 

kjøkkenet. Hver fredag har vi varmmat til lunsj, hvor barna velger mat, er med 

på å handle og tilberede maten. Mat ønskene som ble oppfylt i januar har vært 

rundstykker, pannekaker, taco og siste fredagen i januar brukte vi bålet hvor vi 

lagde forundringspakker med laks, grønnsaker, fiskekaker og bakte Nan brød. 

 

 

 

 

 



 

Salatbar hadde vi torsdag 9.januar, det er alltid den første torsdagen i måneden 

vi har salatbar. 

                               

 

3.klasse studenten Gry fra barnehagelærer utdanningen ved Høyskolen i Østfold 

er tilbake i praksis hos oss på englebarna i uke 5 og 6 + i uke 12.  

I uke 7 og 9 får vi 1.klasse studenten Somaye fra barnehagelærer utdanningen 

ved Høyskolen i Østfold som skal være i praksis hos oss på englebarna. 

Widad er praksis elev hos oss hver mandag og tirsdag frem til mai, hun går 

voksenopplæring på Borg Videregåendeskole og skal bli barn og 

ungdomsarbeider. 

Vinterferien er i uke 8 - om noen allerede vet nå at barna skal ha noe fri i 

vinterferien, si gjerne fra eller registrer dette på Vigilo.  

6.februar er samefolkets dag, denne skal vi markere i barnehagen. 

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

med barnets navn. 

Bilder på skjermen på Englebarna er oppe og går igjen, vi har dessverre hatt litt 

tekniske problemer på den fronten.  

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

forskjellige aktiviteter starter i barnehagen ved denne tiden. 

 

Med vennlig hilsen oss på  ENGLEBARNA 


