
Nå er det APRIL og den første vårmåneden MARS er allerede over. Vi merker er at 

dagene er lysere, lengre og temperaturen stiger.   

                                   

Karneval 28.feb-Vi arrangerte karneval i februar. Her var det mange forskjellige kostymer – 

det er alltid spennende å kle seg ut. Vi hadde felles sangsamling der alle fikk vist seg frem. 

Vi lagde masker og vår egen Pinata. Vi lagde fruktsalat og kake som vi koste oss med etter 

lunsj. 

Kinodag i barnehagen- Kinodagen var en topp dag. Barna var med på å lage penger og 

kinobilletter som ble en fin formingsaktivitet. Det ble vist to forskjellige filmer som barna 

hadde valgt ut. Disse ble vist i to ulike «saler» og barna valgte selv hvilken film de ville se., 

Brannmann Sam og Månelyst i Flåklypa. Vi lagde cafe på kjøkkenet hvor barna kjøpte 

popcorn og kinobilletter til de to ulike filmene. Barna fikk servert popcorn fra 

popcornmaskinen som en ansatt hadde tatt med seg, barna undret seg når de så det lille 

cornet poppet og det ble fullt av popcorn i maskinen. Til lunsj ble det Pizza som barna hadde 

valgt å spise på kinodagen. 

IKT i barnehagen  

Kreativ bruk av IKT skal være en del av barnehagehverdagen. Vi skal gi barna mulighet til å 

erfare ulike verktøy i barnehagen. Noe av utstyret vi benytter i barnehagen er iPad, 

lamineringsmaskin, webkamera, CD-spiller, skriver, pc, smartboard og bluebot for å nevne 

noe. Barna er interesserte og lærevillig, de synes det er gøy med nye ting som for eksempel 

BLUEBOT som er en gulvrobot hvor barna kan programmere den ved enkelte knappetrykk til 

å gå slik de vil oppå matter med ulike motiv som er delt opp i ruter. Her får de oppleve 

sammenhengen mellom årsak og virkning. 

Barnehage dagen - jeg lurer på ??? var 12.mars Vi har spurt barna hva de lurer på og 

skrevet det ned på en plakat som henger her i barnehagen. Dette er noe vi vil ta med oss 

videre gjennom hele barnehageåret -  noe finner vi svar på sammen med barna gjennom å 

lese i bøker eller å søke på nettet  - og annet kan føre til samtaler vi har her i barnehagen.  

Kom gjerne til oss med «jeg lurer på ?» som barna har ytret hjemme 😊  

Sarpsborg er en historisk by - og den historiske turen i Mars gikk til Opstadfeltet – 

Opstadfeltet er ett av de største gravfeltene i Norge og består av rundt 150 gravhauger, tre 

steinsettinger, en rekke bautasteiner og flere spor etter hulveier. Her fins store runde og 

ovale gravhauger med et tidsspenn fra yngre jernalder til vikingtid og er ett av de viktigste 

fornminnene. Her lærer både voksne og barn. Vi blir kjent med  og får kunnskap om byen vår 

-  og stolt av den . 

Bjørnis- inviterte til forestilling for de eldste barna i barnehagen på Sarpsborg scene. Dette er 

en forestilling som handler om brannvern, der brannmenn og damer dramatiserer om 

hvordan vi skal forholde oss til forskjellige ting som kan skje hjemme eller i barnehagen. 

Barna er engasjerte og interesserte. 

 

Drømmer - Nå i tiden fremover kommer vi til å ta flere turer ut av barnehagen. Turene 

planlegger vi sammen med barna. Barna er med å skrive beskjeder og informasjon om 



turene som vi alltid henger opp på plassen til dem av barna som skal være med.  Alle er ikke 

med på alt, men alle er med på noe. 

Vi oppfyller stadig barnas drømmer- I mars var vi blant annet på SVEV trampolinepark. Dette 

var en spretten tur hvor de barna som var med hadde en hyggelig opplevelse. Vi fikk virkelig 

utfordret oss, kjent på grenser om hva vi tørr og ikke minst brukt kroppen vår i fri utfoldelse – 

bade barn og voksne.  Veldig stas 😊 

Lek og fellesskap. 

Det er mye fin lek om dagen både inne og ute. Små LEGO er populært, barna kan sitte og 

bygge lenge og de er veldig gode på å bygge forskjellige ting både med mal og på frihånd. 

Rolleleken står i sentrum hver dag. Barna spiller roller og later som de er en annen, det kan 

være mor, far, baby, kaptein Sabeltann, Ninjago og liknende. De henter inspirasjon til sin lek 

og fantasi fra mennesker og ting de ser rundt seg. De eldste barna er gode på å ta med seg 

de yngste inn i leken. 

Det er viktig for hvert enkelt barn at de er en del av det lekende fellesskapet, og ikke står på 

utsiden. Det å være en deltagende leker krever at barna mestrer sosial kompetanse, og dette 

er noe vi voksne jobber med i leken. Alle må samarbeide, la andre slippe til, hevde seg selv 

og ha respekt for hverandre.  

Vi opplever at det er mye kreativ aktivitet hos oss det klippes, limes, brettes fly, lages 

smykker og det tegnes. Samtidig som barna fortsetter med å perle – lages det nå mønster og 

barna ser og lærer av hverandre. Puslespill er også spennende fortiden. Barna er veldig glad 

i musikk og dans hvor de lager til disko på det ene rommet vårt. 

Sinusgruppa 

På torsdager fortsetter skolestartere fra Stjernebarna og Englebarna med å ha en felles 

aktivitet. Det er aktivitet og lek i barnehagen eller turer, det er ut i fra barnas ønsker og 

interesser. Vi har vært i kjelleren flere ganger – der har vi regelleker og andre aktiviteter som 

barna velger. Her er det mye å lære- forholde seg til reglene i leken – vente på tur – ta 

hensyn til hverandre – bli med på andres forslag til leker osv. Et felles uttrykt ønske fra 

Sinusgruppa har vært å dra til skateparken – og der har vi vært. Vi hadde en flott tur - alle 

barna hadde med seg sparkesykler. Det er så flott å se mestringsfølelsen hos barna av å 

beherske balanse, kropp og sparkesykkel i fart. Skateparken er i nærmiljøet så den kan vi 

benytte mange ganger. 

Noen skolestartere har allerede vært på skolebesøk på Lande skole. Skolebesøket på 

Sandesundveien skole blir i mai, nærmere informasjon kommer. 

Sinus gruppa har bading hver mandag. Det er fint at dere gir beskjed så fort som mulig hvis 

barna ikke skal være med på bading – slik at andre barn kan få tilbudet om å bli med. Der er 

mange som har veeeldig lyst. 

Matlaging og handling. 

Barna får ønske seg varmmat. Matlaging er en felles aktivitet som gir barna positive 

opplevelser. I følge rammeplan skal barna få forståelsen av gode vaner og sunt kosthold. Vi 

lar barna ta del av matlagingen på kjøkkenet. Hver torsdag har vi varmmat til lunsj, barna er 

med å handle og tilberede maten. Mange av barna er nå kjent i butikken, de vet hvor de 

forskjellige varene befinner seg ,og de legger varene på kassebåndet og gir seg ikke før 

handlekurven er tom – de hjelper med å få varene i poser og bærer med oss tilbake til 

barnehagen. 



Salatbar har vi første torsdagen i måneden, her ser vi at barna koser seg lenge med maten, 

de forsyner seg flere ganger og de prøvesmaker nye ting. 

Foreldresamtaler: Vi fortsetter med foreldresamtaler. Vi tar kontakt og finner en tid som 

passer.  

Barnesamtaler: I løpet av barnehageåret skal alle barna ha en samtale med en voksen på 

sonen. Vi tar utgangspunkt i trivsel, hva barna liker, hva de ikke liker, hva som skal til for å 

oppleve gode og meningsfulle dager i barnehagen og “fange” noen drømmer. Det er barna 

selv som bestemmer hva det skal snakkes om og samtalene er fortrolige. Barna som er født i 

2014 begynner. 

Tiden som kommer - Fremover nå vil det bli mer turer ut av barnehagen – ut i verden. Både 

barnas ønsker, drømmer og interesser ligger til grunn når vi velger hvor turen skal gå. Noen 

turer er i nærmiljøet og andre ganger er turene en hel ekspedisjon. Helt naturlig vil vi også 

jobbe med hva som skjer i naturen om våren fremover nå - og nytt liv. Vi har vært på 

Plantasjen for å handle forskjellige frø som vi skal så – mange av barna har vært med på 

dette flere ganger og vet hva frøet trenger for å spire og gro. På disse turene har vi mange 

gode og skjellsettende samtaler sammen med barna om hva de tenker - om livet, døden, 

kjærlighet  - og også mye annet som skjer på veien .- veien til målet er alltid en del av turen 

😊  

Praktisk informasjon: 

• Det begynner å bli varmere i været, da er fint med tynnere dresser, pannebånd og 

tynnere luer i hyllene.  

• Møkkete og vått tøy må tas med hjem. 

• Ha nok skift på hylla til barnet. 

• Følg oss gjerne på Facebook -Valaskjold barnehage –  der legger vi ut inntrykk og 

uttrykk fra barnehagehverdagen. 

• Fint om alle kunne hatt med en drikkflaske som vi kan ha med ut. HUSK NAVN. 

Datoer å merke seg: 

• Barnehagen stenger kl.12.00 onsdag17.april. 

• Barnehagen er stengt torsdag 18.april, fredag 19.april, og mandag 22.april. 

• Husk å levere lapp om sommerferien innen 12.april. 

• Minner om dugnad 2. mai  - mer informasjon kommer. 

• Torsdag 16. mai markerer vi 17. mai her i bhg. – mer informasjon kommer. 

 

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

kontakt. 

 

Det ønskes velkommen til PÅSKEFROKOST -  for foreldre og søsken -  fredag 12. april.  – 

se egen invitasjon fra barna. 

Vi ønsker dere alle en riktig god påske.  

Med vennlig hilsen oss på     ENGLEBARNA 


