
Tilbakeblikk for Førskolebarna 

August 

 
 

Da har vi kommet godt i gang for førskolebarna. I år er det en gjeng med 15 barn. En fin gruppe med 

barn. Vi har mye av basen vår inne på kjøkken avdelingen. Men vi har mulighet til å bruke flere steder 

på huset og være sammen med både Heffalomper og Petter Spretter. Men det er fint å ha en fast 

plass hvor vi har førskoleklubb og spiser. Det er med å skape ro, tilhørighet og trygghet for barna. 

 

Førskoleklubb: 

Vi har i denne perioden blitt kjent med noen nye sanger eks: Abc sangen, Vennskapssangen; 

Førskolesangen osv. 

Ulike oppgaver som:  

• Klippe og lime oppgaver. 

• Bursdagskalender, hvilken årstid? 

• Blitt kjent med bokstavlyden A. Hvordan ser vi ut? Lager bokstavlyden motor? Lytte ut 

førstelyden i ulike ord. 

• Laget regler. Regler har vi for at de kan hjelpe oss i hverdagen med hvordan vi skal oppføre 

oss mot hverandre 

Vi har og gjør disse oppgaven for å øve på å ta imot beskjeder og utføre det vi skal. Kanskje også lære 

noe av det vi snakker om. Vi ser at dette er en nyttig øvelse og at dette er noe barna liker godt og 

gjøre. 

Barna har egen perm hvor vi vil sette inn oppgaver og bilder av opplevelser vi skal ha i lag igjennom 

dette bhg.året. Viktig å skape minner og ta vare på minner. Dette er en fin måte skape gode samtaler 

når barna får med seg permen sin hjem når de er ferdige med å være i førskoleklubben. 

 

Alle barna har vært med i mindre grupper hvor vi har tatt for oss Grønne og Røde tanker. Vi har lest 

om Emil som går i Maurtua bhg. Han kan være både sint, lei seg, glad, trist osv. Her er fint å ha barna 

i små grupper for barna får her mulighet til å være med å reflektere og undre seg over det vi leser og 

ser på bildene. På denne mulighet gir vi barna til å forstå at vi alle har følelser og det skal vi ha. Dele 

opplevelser, slik at barna får høre at også andre har akkurat de samme følelsene som en selv og det 

er helt ok. Jeg er bra nok. 

 



Vi har ukashjelper som er med og hjelper til før måltidene våre. Vasker, dekker bord og hjelper til på 

denne måten får de litt innblikk i hva vi skal spise til lunsj. Dette gjøres i lag med en voksen er med på 

skape gode relasjoner. Barna får hjelpe til bære ut søppel og dele ut frukt til 2-maten. 

 

Vi har faste plasser rundt bordet når vi skal spise. Maten har vi på benken, så barna er å henter seg 

mat selv. Carina serverer og oppfordrer barna til å prøve å smake på nye smaker. Mye godt utvalg av 

pålegg, frukt og grønt ved hvert måltid. Varm mat har vi minst en gang i uka. 

 

Hest: 

Gabby og Kusken er vi også på turer med. Barna begynner nå å få både rutiner og viser trygghet 

sammen med hestene. De får være med på stell både før og etter. Dette er noe barna liker godt. 

Barna deles i en gruppe på fem barn og de går et godt stykke slik at alle får mulighet til å sitte på 

hesten en stund. 

 

Lek: 

Leken har god plass hos førskolebarna, det er via leken de lærer de grunnleggende metoden til 

hvordan vi skal møte hverandre. Når barna har kommet opp i førskolealder begynner de få god 

erfaring og det brukes igjennom lek og videre utvikles. Barn er aktive og skal få være aktive og 

kreative ikke minst være løsningsorienterte. 

 

Bråset: 

Bråset har vi også begynt å gå til. Her blir de kjent med noen beboere og gjør ulike aktiviteter 

sammen med. En fin mulighet til å skape bekjentskap på. Barna blir kjent med ulikheter. 

 

Matgrupper: 

Vi har nå startet opp med matgrupper på fredager. Det er da en liten gruppe på fem barn og en 

voksen som lager mat til sin gruppe, altså Førskolegruppa. Noen ganger kommer også barna til å lage 

noe de kan ha med seg hjem. Her er det fokus på sunn mat/drikke og mat som barna skal kunne 

være med på å lage selv. Vi lager oppskrifter som er visuelt enkle for barna å forstå, som de setter inn 

i sin egen oppskriftsperm. Vi ser allerede at et er stor glede og iver under matgruppene. Vi lager 

planer på hva som skal lages på forhånd, den henger i gangen.  

 

Turdager: 

På turdagene våre er vi mye i skogen, gapahuken vår. Vi kommer selvfølgelig til å bruke nærmiljøet 

vårt like godt i år som i fjor. Enn som lenge har vi vært i gapahuken i år. Vi har også vært på 

blåbærtur, som resulterte i masse blåbærlyng uten blåbær på. Barna er glad i å være på tur og vi ser 

at det å starte uken med tur er helt supert for oss alle! 

Hilsen Cathrine, Nina, Mette og Marthe T. 


