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Mange av barna viser interesse for bokstaver og tall. Vi har startet et «Bokstavprosjekt» der 
vi leter etter «bokstaver» på forskjellige steder, for eksempel ute. Det er gøy at barna selv 
ser bokstaver og kommer ivrig for å fortelle og vise det.  
 

       
 
Fredagen da vi ikke gikk på tur, fikk vi vært med på fellessamling igjen. Gøy og litt uvant.  
Vi hadde spurt på forhånd om vi kunne bidra med et innslag. En stor gjeng Blå sang da «Fått  
deg på hjernen» og «Sofia» med bakgrunnsmusikk. August, Sivert og Emma danset 
«breakdance» foran oss som sang. Vi fikk hjertelig tilbakemelding  
 
Tidlig i september var vi på tur til Øreåsen. Vi stoppet på Øreåsen skole og lekte i 
Tarazanløypa. Barna testet mestringsfølelsen på kabelbanen, på klatrestativet og i 
slenghuskene. Etter mat og litt lek på leirplassen til Øreåsen barnehage, gikk vi opp på 
Høydafjellet. Det er et spennende område som utfordrer balansen og motorikken. Her er det 
fjellskrenter og sprekker som må forseres. Flere av barna mestret å hoppe over fjellsprekken 
og var rimelig stolte av det. Klatreevnen ble også utfordret da vi fant noen fine klatre-trær.   
 
Turen til Brannstasjonen ble en flott dag! Både små og store hadde gledet seg. Det var 20 
veldig klare Blå barn som gikk på tur til brannstasjonen Det var en lang og fin gåtur til 
Nesparken. Vi hadde drikkepause ved Soltun. Som en overraskelse hadde Ellen tatt med 
Kvikk Lunsj. Det ble jubel. Alle fikk en stang hver.  
Vi kikket på ting og steder underveis, noen av jentene sang. Det var litt klaging om at det var 
langt å gå, men ikke så mye i forhold til den lange avstanden.  
 
I Nesparken var det lunsj og lek. Det var veldig gøy å leke i Nesparken. De lekte på statuen av 
en sel, lekte i en båt som sto på gresset, løp og hoppet på et lite hopp som sto på gresset. Vi 
gikk sammen bort til de to fargerike store stolene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

På med sekkene igjen, og vi gikk videre til Moss brannstasjon. Vi gikk blant annet over en 
spennende bru, med bokstaver på kommenterte Mathilde (grafitti). 
På brannstasjonen startet vi i garasjen. Det var til sammen tre barnehager som var på besøk. 
Først fikk Frode prøve seg som røykdykker. Etterpå gikk vi i tre grupper og rullerte på tre 
stasjoner. Den første var BRANNBIL, andre var BRANNSLANGE og siste var OMVISNING PÅ 
BRANNSTASJON. Vi ble vist hva som var inne i brannbilen, alt av utstyr de trenger. En svær 
"saks" som kan klippe i biler (ved ulykker) og brus trenger de å ha med (fordi de blir varme 
og slitne når det er brannslukningsarbeid). Alle barna som ville fikk prøve å skli i 
brannstanga. Først viste brannmannen oss hvordan han selv sklei ned helt fra toppen. 
 

     
 
Omvisning var veldig gøy. Det var en hyggelig og morsom brannmann som viste oss rundt og 
fortalte om viktige ting rundt brannsikkerhet. Mange av barna kunne mye om temaet, og 
svarte han på mye, og sa at det har vi lært i barnehagen  
Vi så at de hadde stue med tv og soverom, fordi de jobber lenge på brannstasjonen. De har 
treningsrom og gymsal. Den fikk vi løpe rundt i. 
Tilslutt satt alle barnehagene sammen i garasjen og så på en fortelling med bilder på 
overhead. Det var en brannmann som fortalte historien.  
På slutten av historien måtte vi ringe til brannvesenet og de kom med sirene og blålys. Det 
sivet røyk ut av en dør, heldigvis bare fra en røykmaskin, men litt skummelt var det. Bak døra 
hadde det gjemt seg en bamse, og den ble reddet ut av en brannmann.  
Det var en fin slutt på turen å kjøre maxi taxi tilbake til barnehagen. 
 
På en av de siste turene nå i september samlet vi sammen søppelet etter lunsjen. 
Vi snakket om hva vi la i søppelposen; et yoghurtbeger, en smoothie, en tom boks makrell i 
tomat, en halv brødskive med makrell i tomat, to epler, lommelettpapir, pakken til 
lommelettpapiret, en kniv, to skiver servelat, en tepose, papiret til teposen, 
en knekkebrødbit, litt gulost, to plastikkposer. Dette søppelet gravde vi ned på vei ut av 
Carlbergskogen. Nå skal det ligge der over vinteren, og til våren/sommeren skal vi grave det 
opp igjen. Så får vi se hva som har skjedd.... 

Det er viktig at dere sjekker sekkene etter vi har vært på tur. Flaskene må vaskes (selv om 
det «bare» er vann i!) Barna legger noen ganger steiner, nøtter o.l. i sekkene. Hvis vi har 
skiftet tøy underveis, for eksempel tatt av regnbuksa på tur, så ligger den i sekken.     
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