
Tilbakeblikk for oktober og november 2017 

Høsten er her og det merker vi. Vann, regn, litt sol, sølepytter, vind, leire og 

sand m.m. og mer tøy som skal på/av. Oppi alt dette har vi blitt flere barn på 

Stjernebarna. Adrian begynte hos oss i oktober og i november flyttet Shirin, 

Avi, Medina og Sigurd over fra Englebarna.  Så nå er alle skolestarterne på en 

sone. Velkommen! 

Språk. 

 Marianne har hatt små språkgrupper på sonen. Der har de snakket om ulike 

typer mat ved hjelp av bilder, spilt spill, lest bøker som de hele tiden benevner 

hva det er de ser. Variert språkmiljø er viktig for at barn tilegner seg språk 

kunnskaper.  Det er mange ulike formidlingsformer når det gjelder hvordan vi 

benytter oss av språk, tekst og kommunikasjon. Barna styrer veien og vi snakker 

sammen om det de er opptatt av i alle settinger i vår barnehage hverdag. 

Vi har også innført en lesestund og en sangstund hver uke i ukeplanen vår for de 

av barna som ønsker det. Vi har sett at det er mange av barna som synes det er 

moro og ønsker å delta. Igjen en fin måte å lære språket og tilegne seg 

språkforståelse. 

Fellesturer på tvers av sonene:  

Sparta Amfi i skolens høstferie. Der fikk vi mulighet til å se på andre barn spille 

hockey. Bare opplevelsen av å få komme inn å se, høre, oppleve og å være 

tilskuere i en hockey hall var stort for mange – litt skummelt for noen. 

Lekeplassen m/det blå huset på Brevik. 

Skateparken v/Sarpsborg Stadion. 

Kakegruppa på tur til Kalnes skogen og Kulåsparken. 

Handleturer til butikken. 

Turer rundt i nærmiljøet. 

På disse fellesturene blir barna kjent med hverandre på tvers av sonene og de 

voksne. Kropp, bevegelse, språk og teks og ikke minst opplevelsen barna tilegner 



seg på disse turene er med på å berike barnas dannelsesreise.  Og ikke minst det 

å bli glad i å være ute og gå på tur. 

 

Turer 

Vi har gjennomført 2 historiske turer. 

 I oktober gikk turen m/buss til Opstadfeltet.  Det er et gravfelt langs veien 

som er inngjerdet hvor det også er sauer som beiter.  

 



November gikk turen m/buss til Eidet hvor de hadde endestasjon for 

tømmerfløtingen som foregikk på Glomma. Her oppdaget vi at vannet kom fra et 

annet sted - Vestvannet – hvor hen er vi usikre på men dette skal vi følge opp til 

våren. 

 



På disse historiske turene oppdager barna nye steder, lokale tradisjoner, hva 

skjedde i «gamle» dager og vi finner nye spor som igjen fører til nye opplevelser 

for barn og voksne. 

 

FN-DAGEN – 24. oktober 

Dagen ble markert ved at dere som foreldre stilte opp med ulike type matretter. 

En helt super lunsj fikk vi servert i barnehagen takket være dere. Tusen takk! 

Mange av sansene våre ble satt i sving – se, lukt, føle og ikke minst smake på 

annen mat fra andre kulturer er en opplevelse. 

 



Hallo-venn dagen – 31. oktober 

Denne dagen hadde vi foreldrekaffe med salg av kaker og kaffe/saft til inntekt 

for Rosa sløyfe – Brystkreft foreningen. Takk for støtten og deres bidrag! 

 

 

 

 

 



I forbindelse med litteraturuka ble vi invitert til forestillingen EPLESØVN. 

Forestillingen bygger på dikt av Hanne Bramnes og er en forestilling for barn fra 

4 til 400 år. Eplesøvn var en leken, rytmisk og hensynsfull forestilling om 

vennskapets mangfoldighet lengsel etter noe som gikk tapt og undring over noe 

som ble funnet. 

 En flott opplevelse for både barn og voksne hvor de fikk se hvordan 2 

mennesker støtter hverandre, krangler, blir venner igjen, kulissene er magiske 

og musikk/lyd er forskjellig og nytt fra hva barna er vant til. Det ble uttrykt 

følelser, tanker, meninger – skapte relasjoner og løste konflikter i forestillingen. 

 

 

 

 

 

 



 

Uteleken 

Snekring ute – det har vært populært. Barna hadde et ønske om å få sage. Willy 

har tatt ut høvelbenken, sag, hammer, spiker, planker m.m. som barna har fått 

prøve. De fikk en god innføring i sageteknikk og hvordan man forholder seg til en 

sag og de andre ulike verktøyene. Spennende, morsomt, nye erfaring som igjen 

gir god læring og mestringsfølelse.  

 

 

 

 



Drømmer – vi følger barnas spor 

Gelefest – Vi lagde gele av ulike farger, former, smaker og blandinger. Hva er 

gele? Hvorfor er fargen forskjellige? Hvordan smaker geleen før vi koker den? 

Men det som barna syntes var supert var at de kunne spise alle fargene – på en 

gang med og uten vaniljesaus på. 

 

Lage juice – Hvordan lager vi juice? Vi handlet inn ulike frukter /grønnsaker som 

banan, appelsin, jordbær, blåbær, eple, pære og gulrot. Ved hjelp av en elektrisk 

juicepresse blandet vi ulike frukter – flere og bare en av gangen. Barna 

eksperimentere med smaker og farger. Barna smakte også på fruktkjøttet som 

juicen ble fjernet fra. Litt rart å se hvordan eplet/appelsinen så ut etter at all 

saften var presset ut.  



Vi har også lurt på hvordan smaker SIRUP som Karius og Baktus spiser. Temaet 

kom frem av at et av barnas mamma hadde vært hos tannlegen. Så etter en del 

snakk og undring rundt sirup, tannbørsten og det å pusse tennene måtte vi finne 

mere ut om dette. Gudrun tok med seg sirup til barnehagen. Gjett om dette var 

populært – det smakte jo GODT.  

 

I disse drømmene/ sporene har barna tilegnet seg kunnskap om mat og helse. 

IKT i barnehagen 

Blue-Bot har vi nok en gang lånt fra Læremiddelbasen i kommunen. Stor 

interesse fra små og store barn. Lyd, lys, teknikk, programmering, konkurranse 

barn/barn og barn/voksen og vi spilte spill med dem. Lengde, under, over, frem 



og tilbake er mye av det vi kan gjøre med Blue-Bot. De vil vi nok prøve å få lånt 

og benyttet oss av flere ganger. Her får barna brukt ulike teknikker, verktøy og 

teknologi. 

 

 

Info: 

Bading på Lande skole – tilbud til alle skolestarterne – hver mandag. 

Vi har hatt 2 studenter fra Høgskolen i Østfold og 1 elev fra Greåker 

videregående skole i løpet av denne perioden. 

Minner igjen om at dere som foreldre må sjekke og rydde hylla til barnet deres 

hver fredag. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


