
Tilbakeblikk for januar 2019. 
I Januar kom det en del snø – HURRA. I rammeplanen står det at barnehagen skal gi felles erfaringer 

og synliggjøre verdien av felleskap. Det ser vi tydelig i den gleden barna har av snøen og det å ake 

sammen på akematte og akebrett. I akebakken samarbeider både små og store barn sammen, 

hjelper hverandre og aker sammen. Relasjonsbygging, samarbeid og felleskap på tvers av 

aldersgruppene.  

Tur – ut i verden. 

Det har vært flere aketurer, både til Torsbekkdalen og lekeplassen som ligger bare noen minutters 

gange fra barnehagen. 

Handleturer til Stopp for å kjøpe grønnsaker til salatbaren og til de ulike ønskene barna har til 

varmmat. 

Historisk tur – gikk til Trompeten. Denne turen var det den yngste gruppen på Stjernebarna som bar 

med på. Litt vanskelig å gå i snøen men en fin tur med mange nye og spennende opplevelser. 

 

 

Drømmer 

Aleks hadde en drøm om å vise frem huset han bor i – klart vi skulle ta en tur i nærmiljøet for å se 

huset. Det ble en gruppe på 8 barn som gikk og som ble møtt av en kreativ og imøtekommende 

pappa. Barna fikk innblikk i hans yrke og barna fikk prøve å lage knapper av ulikt materiale.  



        

Her kom det frem mye undring over yrket til denne pappaen. Spennende, kreativt, by på seg selv, 

noe denne pappen gjorde og som det står i årsplanen vår – viktig med godt foreldresamarbeid.  

 

 

Varmmat. 

Barna får ønske seg varmmat. Denne måneden har det blitt laget ostesmørbrød, Bali kyllinggryte 

m/ris og salat, fiskekaker /fiskepinner og salatbar. Litt mye ananas igjen fra salatbaren – hva kan vi 

gjøre med den? Jo lage is – fryse ned ananas i en form. Det smakte deilig!  

 

Har også hatt et bursdagsønske av mat denne måneden – spagetti og pølser. 



 

Musikksamling 

Vi har observert at det er mange av barna som liker sang, musikk og instrumenter derfor har vi lagt til 

rette for musikksamling for de av barna som skulle ønske å delta en gang pr uke. Vi har også felles 

musikksamlinger på kjøkkenet med hele barnehagen en gang pr. måneden. Gjennom sangsamlingene 

tilegner barn seg språket i fellesskap med andre barn og voksne. 

 

Kjelleren. 

Hver fredag skal vi benytte kjelleren (fritidsklubbens lokaler) til lek og bevegelse. Det vil være en liten 

gruppe barn som er med ned og har ulike aktiviteter som barna er med på å bestemme. Det vil bli 

rullert på med hensyn til hvilke barn som blir med ned. Dette er et populært tilbud som de fleste av 

barna ønsker å være med på.  

Formingsaktiviteter. 

Bærekraftig utvikling:                                                                                                                                 

Gjenbruk er noe vi prøver å videreføre kunnskap om og lære barna. Det å kunne bruke 

melkekartonger, doruller, blikkbokser, tomme syltetøyglass, gamle ukeblader m.m. på nytt og 

gjenskape ny kreative kunst. Det er mye som kan brukes om igjen og vi ser hvor stor skaperglede og 

fantasien kommer til rette som igjen gir barna mulighet til å undre over hva kan de ulike materialene 

benyttes til.  

Både barn og voksne har undret seg over hva skjer med gamle inntørkede tusjer hvis vi setter de i et 

vannglass. Jo dette har ført til flere glass med mange ulike farger – rart for tusjene virket jo ikke på 

papiret. Disse glassene med farget vann har blitt fryst ned, laget flasker med glitter, perler og farget 

vann – sanseflasker. 

 

 



 

IKT i barnehagen 

Det å gi barna mulighet til å få erfare ulike digitale verktøy, ikke bare spille på Ipad, men å få mulighet 

til å utforske andre verktøy. Vi har benyttet smartboard, pc og et web kamera og logget oss inn på 

Webcam Toy og sett på de ulike mulighetene det gir oss. Barna ser seg selv i ulike former, fasonger, 

vi kan ta bilde av det vi ser på smartboarden og printe ut bilde. Mange muligheter, erfaringer og bli 

kjent med at det finnes mye vi kan utforske og ikke minst se seg selv. Stimulering nysgjerrighet og 

utvide forståelsen av ulike teknikker og teknologi. 

 

 

Informasjon. 

Velkommen til Venus som har begynt å arbeide 100 % på stjernebarna. Willy jobber for tiden hver 

mandag og fredag på Stjernebarna.  

Bading i uke 8 utgår pga. skolen er stengt. 

Vi tar gjerne imot innspill fra dere foreldre – uansett om det er positivt eller negativt – for vi er her 

for deres barn og vil bare at barna skal ha det bra hos oss her i barnehagen. Følg oss gjerne på 

Facebook. 


