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Hva skjer på Persille?  

I den siste tiden har vi hatt tema om kroppen. Vi leser bøker, synger sanger og har 

samlingsstunder hvor vi undrer oss over kroppen. Vi har jobbet med ansiktet, hender og 

føtter – vi lærer begrepene; øyne, nese, fingre, tær og så videre. Vi har hatt om skjelettet og 

hjerte – brukt en app for å se «røntgenbilde» av skjelettet og hørt på hjertelyd i 

samlingsstund. Vi har blant annet laget ansikter på papptallerkener og tegnet oss selv i 

helfigur. Det er et spennende tema hvor alle barna kan bidra på sin måte. De yngste peker 

på nesa, og vi bekrefter; «ja det er nesen din, den kan du lukte med».  

Vi har prøvd oss i hallen på Idda arena. Der er det stor boltreplass, barna løper og koser seg. 

Vi prøver oss på små hinderløyper, leker med ball og «fallskjerm» – kjempegøy! Vi har fått et 

fast tidspunkt hver onsdag, så vi vil prøve å bruke denne utover våren.  

 

Studenter  

Vi har de siste seks ukene hatt studenter fra UiA på avdelingen. Maria og June går 2. året på 

barnehagelærerutdanningen, og har hatt fokus på fagene; Kunst, kultur og kreativitet og 

matematikk, språk og tekst. De fikk god kontakt med barna, og hadde ansvar for flere 

spennende aktiviteter. Blant annet musikkstunder, formingsaktiviteter og fysisk opplegg i 

hallen. Det er alltid spennende og lærerikt med studenter på avdelingen. 

Nå er det snart klart for en ny praksisperiode. Melinda og Karoline som var her i høst 

kommer tilbake for fire nye uker. De kommer i uke 12 og har fokus på fagene; Barns 

utvikling, lek og læring og samfunn, religion, livssyn og etikk og natur, helse og bevegelse.  

 

Mat og måltid 

Vi på Persille jobber med å utvikle og forbedre måltidene våre. Hver mandag har vi varm mat 

til første måltid. Vi har satt opp en sunn og variert meny med retter som; fiskeburger med 

grovt brød, lapskaus, pastaform med grønnsaker, torskefilet og taco mm.  



På torsdager har vi havregrynsblanding med melk og rosiner. De dagene vi har mulighet til 

det, skal de eldste få prøve seg på å smøre maten selv. Vi setter pålegget på bordene så alle 

barna skal få bedre mulighet til se utvalget og vise oss hva de ønsker å spise.  

 

Både fysisk aktivitet og mat og måltid er en viktig del av temaet kroppen vår. Vi utforsker 

forskjellige bevegelsesaktiviteter, og snakker om sunn mat og hvor viktig den er for kroppen.  

Fagområdet vi har mest fokus på i disse dager er derfor kropp, bevegelse, mat og helse: 

Gjennom arbeid med fagområdet skal barna få mulighet til å sanse, oppleve, leke, 

lære og skape med kroppen som utgangspunkt. Gjennom medvirkning i mat- og 

måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggende 

forståelse for hvordan sunn mat kan bidra til god helse (Rammeplanen 2017, s. 49). 

 

Personalsituasjon  

Lina fortsetter som vikar på Persille så lenge det er behov, hun er veldig godt kjent med 

barn, voksne og rutiner på avdelingen. Det er vanskelig å få tak i pedagog i disse tider, men 

det jobbes i kulissene. Foreldresamtalene blir det da jeg som tar. Jeg prøver å fordele dem 

litt utover våren, si i fra dersom noen av dere ønsker samtale så tidlig som mulig.  

 

 

Praktisk informasjon 

- Husk å ta med frukt til kurven! Det er ofte lite frukt for tiden. 

- Det er lurt å ha både varmt tøy og tøy for varmere dager i 

hyllene nå. 

- Alle som kommer til oss på Persille og sier; «vi har lest 

månedsbrevet», får en premie! 

 

Vennlig hilsen Ann Christin 

 

 

 

 


