
TILBAKEBLIKK  STJERNEBARNA - AUGUST OG SEPTEMBER 2017 

August 2017 = nytt barnehageår. På Stjernebarna har det kommet 

både nye barn og voksne.  Det er med på å skape nye muligheter og 

ikke minst nye vennskap. Tilvenning er en lang prosess og enkelte 

barn trenger litt lengre tid til å bli kjent med nye barn og voksne.  

Velkommen til dere alle sammen! 

 

I uke 37, 38 og 39 har vi hatt Jørgen Møller og Malin Fredriksen som 

er 1.klasse studenter ved Høyskolen i Østfold hos oss. De kommer 

også tilbake til våren 2018.  

 

Tur – ut i verden 

Fellestur på onsdager på tvers av sonene har vært til lekeplassen ved 

blokkene på Brevik, og til Valaskjold lekeplassen.  Disse turene blir 

bestemt av barna på sonene - hver 3. uke er det barn på 

Stjernebarna som bestemmer hvor turen skal gå.  

 

Vi har hatt 2 turer på onsdager – på tvers av sonene – til gymsalen på 

Sandesundveien skole i byen. Ny erfaring og opplevelse for de fleste, 

da vi ikke tidligere har hatt den muligheten å besøke en STOR 

gymsal. Barn i bevegelse, språk og kommunikasjon – vi snakker om det 

vi oppdager og ser på vår vei til og fra gjennom hele turen. Det som 

barna blant annet oppdaget var 2 statuer som de ikke hadde sett før 

- og de hadde ikke klær på – vi så «rompa». Ny oppdagelse og mye og 

snakke om. Vi har  sett en statue før, men den står nede ved 

Sarpsborg stadion også uten klær. 



 

 

Grønnsakssuppe på STOPP 



Her var det 3 åringene som ble invitert til Matfestivalen på STOPP 

for å lage og spise grønnsakssuppe.  

 

 

Friluftslivets uke  



På tvers av sonene benyttet vi bålplassen i bhg til å lage 

suppelapskaus. Barna deltok i å handle inn det vi trengte, skrelle og 

skjære opp grønnsakene, bære ut, hogge ved og fyre opp grillen m.m. 

Følelsen av å kunne bidra og hjelpe til i og under hele prosessen er 

utgangspunkt for danning og er med på å styrke mestringsfølelsen, 

(dette klarer jeg) og samholdet i barnegruppene uavhengig av hvilken 

sone barnet tilhører. Barna lærer av hverandre. De fleste av barna 

ønsker og vil smake på det de selv har vært med på å lage.  

 

 

Besøk på  Sarpsborg Brannstasjon  

Uke 38 er en landsomfattende brannvern uke. Da ble vi invitert til å 

besøke brannstasjonen – dette gjaldt for skolestarterne. Tok bussen 

opp til byen. Spente barn og voksne ble møtt av en flott gjeng med 

brannkonstabler. Vi ble delt inn i ulike grupper (for det var barn fra 

mange  barnehager ). Det ble vist en film – Brannmann Sam, litt 

spørsmål om brann, prøve å slukke EKTE brann, se på og sitte inni en 

brannbil, se hvor de vasket klærne sine og garderoben, se på 

brannstanga, prøve å legge brannteppe på dukker, se at det ikke bare 

er brannbil de bruker men også båt, helikopter.  Og Bjørnis kom på 

besøk – wow for en flott bamse og det hele ble avsluttet med at alle 

fikk brannhjelm og diplom.  

Her var det mange inntrykk og opplevelser for barna. Fargen rød 

betyr fare og at du skal ringe 110 – gir farge, form og antall en 

betydning og læring. 



 

I løpet av denne uka tok vi med oss det vi hadde lært på 

brannstasjonen til brannsamlinger i b,hagen.Vi snakket om hva som er 

viktig å gjøre hvis det begynner å brenne. Og hva som er viktig for å 

unngå at det begynner å brenne .Vi har hatt 2 brannøvelse i bhg.  

 



Digitale verktøy 

Ipad er veldig populært blant barna. Det er ulike lærings Apper og 

spill på disse vi har i bhg. Vi tar også bilder med disse både på tur og 

i bhg. Vi har også lånt LEGO We Do og Blue Bot av læremiddelbasen i 

Sarpsborg. LEGO We Do er en fin måte å få barna til å samarbeide, 

lære å bygge etter tegninger, finne løsninger -  hvordan den ferdige 

legofiguren skal bevege seg m.m. Figuren må kobles til en datamaskin, 

programmeres og den MÅ være bygget helt riktig! 

 



Drømmer – vi følger barnas spor  

Sjørøvertokt og Sonic fest er to av drømmene vi har oppfylt i denne 

perioden. Sjørøvertokt var noe studentene tok tak i – dette for at 

Oskar er veldig opptatt av Kaptein Sabeltann. De lagde en dag som 

var i tråd med hva de hadde observert og hva barna ytret ønske om. 

De benyttet seg av et tankekart – hvor de skrev ned det barna 

ønsket på en slik dag.  Sjørøvere spiser bl.a. sjørøvergrøt m/ eple, 

pære, sukker, kanel, smør, maurer i grøten og BÆSJ (Nesquik kuler). 

Og dette var ille godt! Og tilslutt var det skattejakt ute – hvem 

finner skatten med gullsjokoladen???? 



Sonic festen ble til ved at flere av barna var opptatt av denne 

figuren. De ville bl.a. tegne, fargelegge, se film og høre musikken. 

Hvordan dagen skulle være var det barna som bestemte – hva vi 

skulle spise, hva de ville se og høre – og hvilken maske de ville lage.  

Skolestarterne 

Nå har bading på Lande skole begynt på mandager – det vil bli 

rullering på barna - alle kan ikke være med hver gang.  Den første 

barnegruppen som var der var veldig fornøyde og stolte da de kom 

tilbake til bhg.  

Skoleboka er også blitt tatt i bruk. Stas å få si egen Trampolinebok. 

Her blir det oppgaver om farge, form og antall – mønster – 

bokstaver- tegning – tall – spill- lek og læring på barnas premisser. 

Bare det å kunne viser hverandre hva de selv har gjort og hjelpe til 

hvis noen ikke helt får til. Fellesskapet med de andre om det å være 

«størst» i bhg.  

Info. 

Har fått forståelse av at å logge seg inn på IST Direkte for dere 

foresatte ikke har vært helt enkelt i perioder. Det er viktig at dere 

bruker safari og logger dere inn og ikke via Appen. Spør hvis det er 

noe så skal vi hjelpe dere. Dette er nytt for oss ansatte også. Det 

som er viktig er at dere følger med – ulik info og beskjeder kommer 

der. 

Viktig at dere NAVNER alt – dette hjelper oss i vårt arbeid med å 

finne riktig tøy til riktig barn.  

Kjempeflott oppmøte av dere foreldre på foreldremøtet! Tusen takk 

til dere. 

 



   

 

 

  


