
Siden sist og noen tanker framover - juni 2019 

Nå går det raskt mot ferietid for mange, og noen har allerede begynt på 

sommerens ferie. Vi sender et tilbakeblikk for tiden som har gått siden sist - og 

noen tanker fremover. 

Vi er nå i juni, og vi har fine tider i barnehagen nå om dagen. Barna er ute og inne 

ettersom de selv ønsker og hva de liker å gjøre/leke. Det er mange som velger å 

være mye ute. De graver i sanden, lager mat, har familie lek, husker, graver 

etter småkryp, sykler og har vannlek. Med vår nye «buss» er det ny rollelek og 

barna reiser på turer i fantasien.  

Det vi har sådd- og som har spiret og vokst seg stort - er nå plantet ut i kassene 

våre, og alle har fått med seg noe hjem. Vi har hatt samtaler om hva frøene 

trenger for å vokse og gro – jord – vann – lys – og kjærlighet. 

Inne er mange fortsatt opptatt med å bygge Lego. Når dette fenger flere barn 

blir det et fellesskap om å bygge, de inspirerer hverandre og lærer av hverandre 

– det kommer fler barn til som også ønsker å bygge Lego😊 Den voksne som er 

med navnsetter det som skjer og bygger ord og begreper. Her er det mange 

matematiske begreper som kommer inn i byggingen. 

Det er fortsatt mye fin rollelek, familie lek og fantasilek med forskjellige 

figurer. Barna bruker materialer og utstyr som finnes i barnehagen til kreativ 

fantasilek.  

Vi vil også takke dere foreldre som støtter opp om barnehagens arrangement. 

Dugnaden, 17. mai markering og sommerfest. Dette er viktig for barna og oss 

voksne i barnehagen når dere bidrar med tilstedeværelse og engasjement.  

Barnehagen ble så fin etter dugnaden med innsats fra alle – barn, foreldre og 

voksne i barnehagen. Det er hyggelig med arrangement der vi blir mer kjent med 

hverandre og gjør noe sammen. Det bygger gode relasjoner som er viktig for oss 

alle, og spesielt for barna. 

17. mai markering med barnetog, pølser, is og leker på tradisjonell måte. Barna 

hadde en spennende og morsom markering av dagen før nasjonaldagen vår. Vi 

arrangerte leker som -  balansere potet på skje, kasting av hestesko og ball på 

blikkbokser. Dette betyr at barna får erfaring med øye – hånd koordinasjon, 

avstandsbedømming, konsentrasjon og balanse gjennom lek. Barna var virkelig 

ivrige og lekte lenge med de forskjellige aktivitetene.  



Sommerfest med underholdning av barna og avslutning for skolestarterne og for 

mange etter mange år i barnehagen. Det er alltid vemodig når barna ikke skal 

være sammen med oss videre, men også helt naturlig. Vi ønsker skolestarterne 

virkelig lykke til på skolen, og håper at vi har klart å lage en god sammenheng 

mellom barnehagen og skolen.  

Vi er stadig på turer ut av barnehagen med ønsker og drømmer som utgangspunkt 

for disse turene. Vi har vært i Landeparken, Kulåsparken og på Skateparken. 

Dette vil vi fortsette med – det er nye arenaer for erfaringer, begrepslæring og 

større ordforråd. 

Sarpsborghallen med 2014 barna. Vi har vært så heldige å få bruke 

Sarpsborghallen hver onsdag sammen med St.Olavs barnehage. På veien frem og 

tilbake tar vi oss tid til å bli kjent med nærmiljøet og lar barna undre seg over 

ting de ser og finner på sin vei. 

I hallen får barna brukt hele kroppen og de er i sosial samhandling hvor de 

danner nye relasjoner på tvers av enheten vår. Barna får utfolde seg og opplever 

mestring ut fra sine egne forutsetninger. Gjennom fysisk aktivitet blir barna 

kjent med sin egen kropp. Lunsj spises i kantina i Sarpsborghallen før vi tar 

turen tilbake til barnehagen.  

Tur til Oslo for 2013 + 14 barna. Vi hadde en fantastisk tur til Oslo 13. juni. 

Togtur med matpakkespising, Operataket, Karl Johan, Slottsparken og 

restaurantbesøk – det var fullspekket av inntrykk og opplevelse.   

Barna i Sinusgruppa har i en periode jobbet mer i Trampolineboka si. Dette er nå 

veldig etterspurt og stas for barna. De jobber sammen og litt hver for seg, de 

samarbeider og hjelper hverandre. Trampolineboka blir med hjem når barna går 

til ferie. 

St.Olavs fotballcup ble arrangert på Sarpsborg stadion 7.juni i regi av St.Olavs 

barnehage, til sammen var det 150 barn. Dette gledet barna seg stort til lenge i 

forkant. I prosessen før fotballcupen tok vi turen ut av barnehagen og øvde på å 

spille og pratet rundt det som skulle skje. Hele barnehagen tok turen til stadion, 

12 barn spilte fotballkamper og resten var heiagjeng. En flott dag fylt med 

idrettsglede, heiarop og førstehåndserfaringer for mange. 

Tur til Gamlebyen i Fredrikstad står for turen med 2015+2016 barna. Vi skal ta 

buss til Fredrikstad og båt over til gamle byen. Der blir det spennende 

erfaringer med blant annet– geiter og ender. Gode situasjoner for nye 

opplevelser og språklæring 



Vi ønsker dere en riktig varm og strålende sommer med mange gode og fine 

opplevelser sammen med barna. I barnehagen i ferietiden vil vi legge til rette for 

meningsfulle dager for barna med lek ute og inne, turer og opplevelser 

TAKK for at dere bidrar med forskjellige korker til vårt nye kreative prosjekt – 

de er allerede i bruk. Produktene kan oppleves på ENGLEBARNA. 

Husk å sjekke barnas kasser med klær, slik at det er klær som passer til vær og 

årstiden, og dekker deres barns behov. Håndkle, badetøy og solkrem er fint å ha 

i kassa i tilfelle det blir anledning til litt ekstra vannlek. 

Nytt barnehageår starter med to planleggingsdager – 15. og 16. august og 

barnehagen er stengt disse dagene. Første dag i nytt barnehageår er derfor 19. 

august 2019. 

Med varm sommerhilsen fra oss på ENGLEBARNA  


