
 

 

 

 

 

I januar har vi vært så heldige å bli kjent med to flott studenter, det er kjekt 

at de skal være her hos oss en stund. Ellers har vi hatt en flott måned på 

avdelingen.  

 

Januar 

I januar har vi hatt temaet om turtaking og hvordan vi snakker med hverandre. I 

samlingene har vi snakket mye om å vente til det er vår tur. Barna har selv satt 

stort fokus på å stå fint i kø når vi skal vaske hendene. De har vært veldig 

opptatte av at vi da skal være snille med hverandre og at vi ikke må snike eller 

dytte når vi står i kø. Vi har også snakket om at vi må rekke opp hånden i 

samlingene og at vi også her må vente med å snakke til det er vår tur. Dette er 

ikke alltid like lett for vi har ofte veldig mye interessant å fortelle, og vi vil alle 

helst si det med en gang. «Det er din tur nå» er den siste sangen som vi har 

begynt å trene på. Vi har sammen undret oss over hva teksten betyr for oss. 

Barna har blitt veldig glad i denne sangen og de viser også godt at de skjønner 

hva den betyr. 

På gruppene har vi gjort litt forskjellig i det siste, treåringene laget et flott 

bilde sammen på gruppen. De tegnet rundt ett av barna og så malte de den i 

regnbuefarger. Alle barna bidro, og de fikk oppleve å lage ett flott bilde sammen 

med hverandre.  

Fireåringene hadde en flott gruppe der de snakket en del om det å være 

tryllekunstner og hva det er for noe. Etterpå begynte de å lage hatter som de 

kunne ha når de skulle være tryllekunstnere selv. De avsluttet gruppen med å 



snakke litt om hva de skulle gjøre neste gang. Neste gang skal de altså se om de 

kan blåse opp en ballong uten å bruke munnen eller pumpe.  

Førskolegruppa har i det siste arbeidet med eventyr. Først snakket vi litt 

sammen om hva eventyr er for noe. Hvordan starter et eventyr, hvordan slutter 

det. Vi fortsatte med å lese eventyret om «froskeprinsen». Vi leste dette 

sammen for å gi litt inspirasjon til at vi etterpå skulle lage vårt eget eventyr. 

Når vi hadde lest ferdig eventyret, hadde vi litt pause før vi satte i gang med å 

skrive vårt eget eventyr. Barna kom med mange ideer om hva vi skulle skrive om 

og vi endte opp med å skrive om det lille trollet som ville på besøk til Barnehagen 

Tjensvoll. Neste gang skal alle sammen få tegne tegninger til eventyret og til 

slutt skal vi sette dette sammen til en bok. Vi gleder oss til å se det ferdige 

resultatet. Førskolegruppa hadde også en kjempe flott tur på besøk til 

førskolegruppa i Tjensvollbygget. Her laget vi pizza på lomper og spiste ute i 

lavvoen. Det var ikke alle som visste hva lavvo var før vi kom ned å så den. Noen 

syntes det var litt skummelt rett og slett for de syntes det minnet om lava. 

Her en dag hadde hele gruppen en flott tur ned til Nedre Tjensvoll og denne kan 

dere lese litt mer om og se bilder fra inne på nett siden vår. 

 

 

 

Gjennom høsten har vi arbeidet mye ut fra temaer som vi har hentet fra 

materialet til «være sammen». Dette kommer vi også til å fortsette med denne 

våren. Materialet i «være sammen» fokuserer på å danne gode relasjoner mellom 

barna. Har barna gode relasjoner til hverandre skaper det er mye bedre 

læringsmiljø. Barna blir da tryggere på hverandre og tørr i større grad å kaste 

seg ut i nye utfordringer. Dette er grunnen til at vi ønsker å bruke dette 

materialet som tema på vår avdeling. 

 

 

 

 

 



Februar  

Temaet: Turtaking og hvordan snakker vi sammen og Karneval  

Vi kommer til å fortsette med temaet turtaking og hvordan vi snakker sammen 

også i februar. Vi ser at dette i enkelte tilfeller kan være ganske utfordrende 

for alle sammen. De er så ivrige og har så mye de har lyst å fortelle. Vi kommet 

til å legge opp til ulike aktiviteter hvor vi trener på å vente på tur.  

En av bøkene i «være sammen» heter «jeg kan si så mange ting» denne boken 

fokuserer på hvordan vi snakker sammen. Fokus på å kunne si takk, unnskyld og 

lignende. Dette har vi også snakket en del om tidligere, men det er et tema som 

er viktig for å danne disse gode relasjonene vi ønsker å ha på vår avdeling.  

Vi kommer også i februar til å snakke litt om hva Karneval er og bruke litt tid på 

å forberede oss og avdelingen til karnevalet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ønske alle sammen en flott måned, hilsen Liv Marie, Trine, Camilla, Maryan og 

Kirsten 

Mål for barna: 

 Trene på å snakke fint til hverandre og vente på tur 

 Trene på å tolke andres reaksjon 

Mål for de voksne: 

 Legge til rette for aktiviteter som trener på turtaking 

 Være bevist i samtaler med barna der vi har fokus på ulike 

reaksjoner 

 Delta aktivt i aktivitetene 

Grønt mål 

Være kreativ med sorteringsavfallet 


