
Tilbakeblikk på November og Desember 2019. 
Her kommer et lite tilbakeblikk på de to siste månedene av 2019. 

November og desember har vært to måneder med mye skiftende vær, regn, 

frost, snø, og sludd.  Barna på englebarna er glad i å være i ute i all slags vær.    

Denis har vært hos oss hver torsdag og fredag i hele høst og hadde sin siste dag 

hos oss torsdag 19.des, det har vært fint å ha han her for både små og store. Vi 

ønsker han lykke til videre med utdanningen sin. 

Sarpsborg har mye lokalhistorie som er grunnlag for kunnskap, undring og 

opplevelser. Den historisk turen i november gikk til Hafslund hovedgård.  

Vår fellestur i desember var en tur til torvet hvor vi så på det fine juletreet og all 

julepynten rundt om i byen vår. Mens vi var der gikk vi selvfølgelig rundt 

juletreet og sang. 

 

 

Bibliotekturer- Tidlig språk og lesetrening for barn er viktig. Vi drar en gjeng på 

tvers til Sarpsborg bibliotek cirka en gang i måneden og kikker oss rundt på alle 

de ulike bøkene. Sist fant vi fant en julebok som barna ville lese. Høytlesning er 

med å skape felles opplevelser, gi økt ordforråd, og gode samtaler mellom barn 

og voksne. Vi bruker biblioteket til å låne med oss bøker som kan bidra til å 

skape en felles interesse og øke leselysten til barna i barnehagen. 

Teater «Generalmajor tigerlund»- vi ble bedt på teater til Sarpsborg bibliotek, vi 

dro en samla gjeng fra stjernebarna og englebarna. I forkant av teateret jobbet vi 

med tema «jungelen», hvor vi så på bilder og sang og pratet om dyrene. Vi fikk 

på forhånd et lite utdrag av teater stykket som vi leste gjentatte ganger slik at 

barna var godt forberedt før de så teaterstykket. Det er viktig at barna får ta del i 

kunst og kulturaktiviteter. «Kunst og kultur kan være med på å legge grunnlaget 

for tilhørighet, deltakelse og eget skapende arbeid. Stimulerer barnas 



nysgjerrighet, utvide deres forståelse og bidra til undring og eksperimentering 

(Rammeplan). 

 

Omsorgssenter gruppe 4åringer – Vi er så heldige å får være med på et prosjekt 

med Kulturskolen i Sarpsborg. Det heter Samspill, helse og livsglede. Marianne 

Aarum fra kulturskolen har vært hos oss i barnehagen nesten hver onsdag siden 

oktober å lært oss en del nye sanger, mange med bevegelser til og rekvisitter. 

Etter nyttår skal vi besøke Valaskjold omsorgssenter cirka 1-2 ganger i måneden 

hvor vi synger og har noen leker sammen med de eldre som bor der. Dette gjøres 

med en fast gjeng 4-åringer slik at det dannes relasjoner og knyttes bånd mellom 

barna og de eldre. Musikk er et uttrykk som kan brukes uavhengig av alder. 

Barna får oppleve at deres uttrykk blir verdsatt og har en positiv betydning for 

de eldre. De eldre opplever stimulering fra barna med sang og musikk, og de får 

en større livsglede og ro.  

 

Drømmer 

I barnehagen er vi opptatt av å oppfylle barnas drømmer. Dette gjør vi for at 

barna skal få en reell innflytelse i sin egen hverdag og hver enkelt blir sett og 

hørt. Barns medvirkning er en stor del av barnehagehverdagen, og barnas 

innspill blir tatt på alvor.  

Kino i barnehagen – Det startet med en drøm om å ha kino i barnehagen. Vi 

arrangert kino dag i barnehagen hvor vi viste ulik film på hver sone, barna var 

med på å velge filmer, lage billetter og plakater i forkant av kinodagen. Popcorn 

hører med på kino, vi fikk låne en popcorn maskin av en i personalet, vi 

observerte og undret oss sammen med barna når vi så hvordan maiskornet 

vokste når det ble utsatt for varme. Kino hører til under fagområdet kunst, kultur 

og kreativitet.  



 

 

 

Sjørøver og prinsessefest – Et barn ønsket seg en prinsessefest mens et annet 

barn ønsket seg en sjørøverfest. Da ble det arrangert en felles sjørøver og 

prinsessefest i barnehagen med pannekaker til lunsj og så klart var det en skatte 

kiste som var gjemt i barnehagen full av gullpenger. Ingen drøm er for liten eller 

for stor. 

          

 

Bjørneparken – I november oppfylte vi drømmen om å dra til bjørneparken i 

Fredrikstad, det var den dagen den første snøen kom noe som var ekstra gøy. Vi 

tok bussen frem og tilbake. Til lunsj ble det pølser og fiskekaker som vi grillet 

på den store fine bålplassen midt inne i bjørneløypa. Det var mange spennende 

og ulike dyr å se på rundt i løypa. Skogen er en god arena for å utvikle 

grovmotorikken ved å gå i ulendt terreng og utforskertrangen stimuleres. 



 

         

Desember 

Desember - Vi har hatt en hyggelig adventsstund hverdag i desember hvor vi 

synger, tenner lys og trekker pepperkaker som barna selv har laget. Barna liker 

godt å bake, noe vi har gjort mye av i desember. Bakeprosessen gir barna en 

følelse av deltakelse og mestring og ikke minst matglede. Vi prater med barna 

om råvarene vi bruker, og hvor de kommer fra, dette er med på å videreutvikle 

barnas begrepsforståelse. Barna blir og kjent med mål, volum, form og tid. 

Barna har laget gaver i hemmelighet som de er stolte av å få gi dere, de har vært 

produktive og brukt kreativiteten sin. De har vært med på hele prosessen fra å 

lage gaver, pakket inn og laget egne til og fra lapper. 

                    

 

Kirkebesøk 3.desember- I år som i fjor ble vi invitert av Tune kirke hvor vi sang 

julesanger, og fikk se et kort skuespill. Norge er et flerkulturelt samfunn med 

ulike religioner og livssyn. Det er viktig å la barn få delta på ulike markeringer i 

barnehagen. Ved å introdusere barna for ulike religioner og livssyn allerede i 

barnehagen, kan bidra til å skape en felles forståelse og respekt for andre 

mennesker.  



 

De minste barna fikk besøk fra kirken 17.desember til barnehagen. Det ble en 

fin adventsstund med tente lys, sang og det ble fortalt enkelt om juleevangeliet 

med konkreter. 

Barnas julebord- Barna fikk erfare hvordan et julebord er i barnehagen. Det ble 

servert julemat med ribbe, kalkun, julepølse, surkål m.m. og til dessert var det 

riskrem.  Det var en god og munter stemning på julebordet. Vi satt så på ulike 

julefilmer som barna koste seg med etter julematen. 

 

Lucia og julemarked 13.desember- Takk for godt oppmøte på luciafeiringen. 

Barna var spente og gledet seg veldig til foreldre/foresatte skulle komme å se 

luciatoget å høre barna synge og etterpå spise lussekattene som barna hadde 

laget. Pengene vi fikk inn fra julemarkedet vil gå til barneavdelingen på Kalnes 

sykehus. Ved å invitere foreldre inn i barnehagen på ulike arrangementer som 

barnehagen inviterer til, er dette med på å kunne skape gode dialoger mellom 

foreldre og ansatte i barnehagen. Dette gjør at man kan bygge relasjoner seg 

imellom. Tidligere på dagen gikk de eldste barna i barnehagen til Valaskjold 

omsorgssenter og sang julesanger for de eldre, dette har blitt en tradisjon for de 

eldste barna i Valaskjold barnehage. 

Nissefest 18.desember- Store og små var nisser i dag. Det var en felles samling 

på kjøkkenet hvor vi fikk se et dukketeater. Det ble så sang og dans rundt 

juletreet.  Selveste julenissen kom plutselig inn i barnehagen til barnas store 



glede. Han delte ut godteposer til barna og barna stilte nissen gode og 

nysgjerrige spørsmål. Vi samlet oss på hver vår sone og spiste nissegrøt. Dagen 

ble fylt med sang, dans, godteposer og en stor porsjon julestemning. Barna har 

fått tilegnet seg kjennskap til julehøytiden og de ulike tradisjonene knyttet opp 

mot det som foregår i desember. Dette gjør at barna får nærhet, glede og gode 

opplevelser gjennom hele julemåneden. 

 

 

  Datoer å merke seg: 

Barnehagen er stengt 24,25,26, og 31 desember + 1 januar.  

2.JANUAR er det planleggingsdag og denne dagen er barnehagen STENGT. 

Følg oss gjerne på barnehagens Facebook side «Valaskjold barnehage» –  der 

legger vi ut inntrykk og uttrykk fra barnehagehverdagen. 

Fra januar er Willy tilbake hos oss på Englebarna 😊  

Hvis det er noe som er uklart eller det er noe dere ønsker å ta opp, er det bare å 

ta kontakt med oss. 

Vi ønsker dere alle en riktig GOD JUL og ET GODT NYTT ÅR  

Hilsen alle oss på ENGLEBARNA. 
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