
Tilbakeblikk på september og Oktober 2019. 
September og Oktober har vært fine måneder hvor vi har blitt enda bedre kjent med de nye 

barna som startet på englebarna ved nytt barnehageår, og rytmen i hverdagen kommer mer på 

plass for både store og små. 

    

 

Høsten er her og det merker vi. Vann, regn, litt sol, lave temperaturer, rim på gresset, 

sølepytter, vind, leire og sand. Vi er ute i all slags vær så det er fint å ha nok med klær. Barna 

trenger nå mer varme klær utover som ull, fleece, vinterdress, regntøy, lue, votter, ullsokker, 

vintersko og 2 skift i kurven til enhver tid. HUSK Å NAVNE TØYET ☺ Hver fredag er det 

fint om dere rydder og tømmer hyllene til barna slik at renholderne får vasket hyllene, og 

ellers ha det rydding på plassen.  

På Englebarna består personalet av Anne, Rita, Isabel, Marianne, Henriette (frem til Willy 

kommer tilbake etter jul), og Carina.  

I uke 41 og 42 har vi hatt besøk av Gry og Silje som er 3.klasse barnehagelærer studenter ved 

Høyskolen i Østfold hos oss. De kommer tilbake til oss igjen i uke 5,6 og i uke 12, i 2020. 

Vi bruker naturen, årstiden, nærmiljøet og byen vår på barnas premisser. Når vi er på tur ut av 

barnehagen er veien til turmålet alltid en del av turen vår. Vi tar oss god tid og ser på det som 

barna interesserer seg for som gravemaskiner, politibiler, trafikk, statuer, mark, ja alt som 

kommer vår vei, det er mye å snakke om på veien. Vi har allerede vært på turer rundt om i 

nærmiljøet, på lekeplasser, på plommeslang og epleslang, av eplene lagde vi oss en eplekake, 

her var barna med på hele prosessen, plukke epler – skrelle -  dele eplene -  lage eple kake - 

og spise den.  

Vi har vært på lengre turer som kinobesøk, brannstasjon, drueplukking hos Syver og på 

politistasjonen. Disse turene har blitt til gjennom barnas ønsker og drømmer. 

Vår fellestur i oktober var en høsttur hvor vi så på alle de fine fargene ute, vi plukket med oss 

blader som hadde falt fra trærne i forskjellige farger og undret oss over hvordan naturen 

skifter farge med årstidene. 

 



Når vi skal på turer eller det er noe spesielt som skal skje i barnehagen vil det komme en lapp 

på hylla til barna. 

Drueplukking hjemme hos Syver-Vi var heldige og ble bedt hjem til Syver for å plukke druer, 

og de hadde bakt kanelboller til oss. Vi lekte oss og hadde det gøy ute i hagen til Syver.   

  

 

Politistasjon besøk- En drøm som flere av barna hadde ble oppfylt. Mammaen til Ariela 

jobber på politistasjonen, og hun ordnet slik av 15 spente barn fra barnehagen fikk komme på 

besøk å ta en titt på alt det spennende som fins på en politistasjon, barna fikk til og med gå inn 

i en fengselscelle med voksne. Dette var en flott opplevelse for både store og små. 

    

 

Kinotur i høstferien- Noen av barna på englebarna og noen fra stjernebarna tok turen for og se 

på den nyeste filmen til Kaptein Sabeltann. Store og små likte filmen godt. Vi gikk frem og 

tilbake i det fine høstværet og det var mye spennende å se på underveis. Det som opptok oss 

mest på denne turen var statuer og malerier på strømbokser og den store veggen med en solo 

brus på. 

         



Kanelbolledagen 4.oktober markerte vi med å bake og spise kanelboller. 

 

Felles salatbar Første torsdag i hver måned lager vi en felles salatbar med mye godt, barna er 

med på hele prosessen. 

Musikksamling- har vi mandagen midt i måneden hvor alle 3 sonene samles på fellesrommet, 

vi synger og har det gøy sammen. 

Varmmat- Vi har byttet varmmat dag og har det nå på fredager, her går vi ut i fra barnas 

matønsker. Barna er med på hele prosessen fra planlegging, bli med i butikken og handle, 

tilberede maten og tilslutt spise den.  

Drømmevegg- Vi har laget en stor drømmevegg som henger i det innerste rommet på 

Englebarna, der henger vi opp barnas drømmer som vi skal gjøre vårt ytterste for å oppfylle. 

Bare kom inn å se på den fine drømmeveggen vår. Innholdet i den pedagogiske virksomheten 

bygges opp rundt barnas motivasjon, drømmer, interesser og spor som følges frem til små og 

store prosjekter. 

   

Skolestarterne/Didalosgjengen – Det er 6 skolestartere på englebarna og 9 skolestartere på 

stjernebarna. 

Nå har bading på Lande skole begynt på mandager, det er rullering på barna. Lapp kommer på 

hylla til barna.  

Trampolineboka er blitt tatt i bruk. Her er det oppgaver om farge, form, antall, mønster, 

bokstaver, tegning, tall, spill, lek og læring på barnas egne premisser.  

Torsdager samles Didalosgjengen til ulike aktiviteter. 

Uke 38 er en landsomfattende brannvern uke. Skolestarterne ble da invitert til å besøke 

Sarpsborg brannstasjon. Bjørnis kom og hilste på oss og vi fikk prøve forskjellige aktiviteter. 

 



HALLOWEEN 31. oktober – har vi omformulert til «HALLO VENN» her i barnehagen. Vi 

vil ha fokus på vennskap - dele på - det å bry seg om, å ta vare på hverandre. Invitasjon 

kommer. 

15.NOVEMBER er det planleggingsdag og denne dagen er barnehagen STENGT. 

FORELDRESAMTALER og BARNESAMTALER starter vi snart opp med. Vi tar kontakt 

med dere for å avtale tid til foreldresamtaler. 

Følg oss gjerne på barnehagens Facebook side «Valaskjold barnehage» –  der legger vi ut 

inntrykk og uttrykk fra barnehagehverdagen. 

Hvis det er noe som er uklart eller det er noe dere ønsker å ta opp med oss – nøl ikke - ta 

kontakt. 

Hilsen alle oss på ENGLEBARNA. 

 


