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Torsdag 12.mars var siste dagen vi fikk være samlet alle sammen i barnehagen, 

fra den dato ble alle skoler og barnehager i landet stengte på grunn av 

koronaviruset.  

 

Frem til da hadde vi på avdelingen fine dager. Vi har fått gutt nr tre, Yahya, som 

har startet tilvenningen på Sfinxen. Nå er vi åtte barn, og rett over påske starter 

Craig, og avdelingen er fulltallig. Det blir spennende       Nye vennskap og 

relasjoner skal skapes.  

 

Uke 10 var det vinterferie for skolen, og færre barn i barnehagen også. Rolig 

uke, og vi gikk på flere avdelingsturer, bare oss. Mange sitter i vogn, mens andre 

begynner å skal øve på å gå litt selv, da vi snart ikke har vogner/hender nok til 

alle. Torsdag denne uka grilla vi lunsj ute i Grillkåta vår, sammen med barn fra de 

andre avdelingene også. Namnam!    

 

Tirsdag 10.mars markerte vi Barnehagedagen 2020. I forkant fikk barna male 

hendene sine og satt avtrykk på et stort lerret, rundt ordene «Ulike sammen», 

som var årets tema. Dagen ble i år markert for å synliggjøre hva tilhørighet betyr 

for kvaliteten i barnehagen.  En av barnehagens viktigste oppgaver er å arbeide 

for at alle barn opplever å ha tilhørighet og være inkludert i 

barnehagefellesskapet. Det skal være rom og plass til alle barn, uansett 



funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle forskjeller. I utetiden møttes 

alle avdelingene på fotballbana vår, hvor vi sang vennskapssanger sammen.  

 

 

Onsdagene er vi jo fremdeles i hallen på kulturhuset og boltrer oss       Når vi 

etter hvert har blitt ganske mange barn, har vi begynt å dele gruppa, de får ca 

annenhver onsdag der oppe. I og med at vi er der sammen hele småsiden kan 

dette bli litt voldsomt for noen, og vi ser de finner bedre ro hvis vi bare tar med 

noen om gangen. De leker med ball, balanserer, klatrer og løper- vi har ofte 

musikk med, og da danses det        

 

Torsdagen før vi måtte si ha-det på uviss tid lagde Ira varm-mat, på ukrainsk vis. 

Det var kylling, ris og grønnsaker, mixet sammen med krydder og løk. De fleste 

synes dette var kjempegodt, og spiste seg gode og mette        

 

Nå er det vanskelig å planlegge tiden fremover mot vår. Vi får ta en dag av 

gangen. Men håper ting er tilbake til normalen igjen snart, vi savner virkelig den 

gode atmosfæren sammen med alle barna våre på avdelingen. Håper alle har 

det bra hjemme, ta gjerne kontakt om det skulle være noe, hva som helst. 

Ønsker dere alle ei fin påske!  

Hilsen Silje, Ira, May-Lill, Sofie og Deborah 



 

 


