
FIKK ALLE PLASS BAKPÅ 

KOSTEN PÅ NORDIGARDEN?

En fortelling om: 

- en historie om en heks 

- en kost 

- en drage

- en gjeng med ivrige 2-3 

åringer 

- Og et personalet som liker 

å ha det gøy på jobb!



Barnehagens hovedmål:

• Barna i Gaustadgrenda opplever 

og erfarer varme, lekne, 

inkluderende og tillitsfulle 

relasjoner til voksne.

«Den gode relasjonspraksis i Gaustadgrenda barnehage 
Rom og relasjoner» 
Barnehagen startet utviklingsarbeid i 2018 hvor 
hovedfokus var «Den gode relasjonspraksis i 
Gaustadgrenda barnehage». I 2019-2022 er 
utviklingsarbeidet videreført med tema «Rom og 
relasjoner» hvor det er fokus på barns lek og det fysiske 
miljøets betydning for barnets psykiske helse. Gjennom 
å skape ulike lekemiljøer og ved bruk av udefinerbart 
materiale ønsker vi å skape et inkluderende lekemiljø 
hvor alle kan delta ut i fra sine forutsetninger og 
kompetanse. 

FRA AUTOPILOT TIL PILOT 



Viktigheten av å ha noe å samhandle om – utviklet 

seg til prosjekt « Forteller og leseglede» 

I Gaustadgrenda starter vi i 2019 opp med «forteller og leseglede» som overordnet felles tittel for alle avdelingene, 
for å videreutvikle språkarbeidet i barnehagen. Bøker har en viktig språkstimulerende effekt fordi barna møter 
varierte mønster for språkbruk både i høytlesingen og i samtaler i forbindelse med lesingen. Vi erfarer at litteratur og 
høytlesing er en viktig inspirasjonskilde i barnas kreative hverdag, og et godt utgangspunkt for lek, prosjekter, 
samtaler og videre fabulering. Nye ”historier” blir til… og spennende bidrag tilføres rolleleken. Barnehagen er 
opptatt av å ha et godt utvalg av gode barnebøker tilgjengelig for barna og inngår i år et samarbeid med 
Fredrikstad bibliotek. 

Gjennom «forteller og leseglede» vil vi: 

o Introdusere barn for god og variert barnelitteratur. Pirre barns nysgjerrighet og leselyst ved daglig fokus på 
fortelling og høytlesning, samtale om tekst og bilde 

o Jobbe prosjektrettet med utgangspunkt i litteraturen hvor barns interesser og initiativ viser vei 

o Gi barna tid til å erfare, oppleve og leke ut eventyrene/historiene 

o Planlegge for gode fellesskapsopplevelser som inviterer til samtale og refleksjon om det som opptar barna 
underveis 

o Benytte dokumentasjon som grunnlag for samtale og refleksjon sammen med barna (gjenkalling). 



Klar for første samling. Vil det slå an?

Hvordan kommer barna til å ta det i mot? 

Vi er spente og gleder oss til å starte!

Valg av bok gjorde vi på grunnlag av at den handlet om vennskap og raushet, samt 

at barna kjente til historien om Gruffalo fra samme forfatter fra før.





Vi lager rekvisitter!
Vi går til skogen for å samle pinner og 

bjørkekvister til å lage heksekoster til alle.

Det er viktig å ha mange koster, slik at det er 

nok til alle i leken. 



Heksa har gryte, tryllestav

Og sløyfebånd.

Alle dyrene fikk 

masker, og dragen 

var veldig populær.

Når kosten knekker, 

tryller heksa frem en 

virkelig kjempefin kost 

til smådyrene med 

terningsskast 6!

Hele personalet på avd hadde 

minst 1time hver uke til å 

planlegge samlinger og lage 

rekvisitter



Satsningsområdet 

«Rom og Relasjoner».

Tre karaktertrekk for et 

inspirerende miljø:

1. Skape

2. Utforske/Undersøke

3. Være i fantasifortellinger og 

fiksjon.
Hentet fra Fantasifantasten.

Lykken er å kjenne på magien og fantasien….



❑ Vi startet prosessen med rommet  ved å ta en terskeltest. En romlig 

dialog med hva rommet forteller oss.

❑ Vi brukte de bærende prinsippene fra «Styd kommunikasjon» som 

utgangspunkt.

❑ Vi skapte flere «møteplasser» hvor barna kan samhandle, både av 

gulvteppe og hyller.

❑ Vi lagde rekvisitter: 8 koster, 4 heksegryter i plastikk, mange tryllestaver, 

masker, kapper

❑ Vi hadde mye av udefinerbart materiale som fruktkasser, stoler, 

svamper, klosser, sanseflasker, dyr, baller og badehetter. Disse 

materialene introduserte vi ved ulike tidspunkt og byttet på. Slik at vi 

har mye av hvert, men få ulike slag fremme.

Ved bruk av udefinerbart materiale ønsker vi å skape et inkluderende 

lekemiljø hvor alle kan delta ut i fra sine forutsetninger og kompetanse.



En dag dukket heksa opp på utelekeplassen…



En annen uke dukket hun opp på tur i skogen…



Ute på tur vokste kosten og ble kjempe stor!



Vi lekte med koster både ute og inne, 
både riktig og «feil» vei ☺ Maskene og kostene var 

stadig med i leken. Barna har noe felles som 

inspirerer leken!





Når FN dagen kom fikk vi besøk av heksa. Hun tryllet oss av gårde på kosten og 

besøkte mange land som barnas familier kommer fra!



Når voksne gjør litteraturen tilgjengelig – øker barnas leserglede.

Vi hadde daglig samtaler om bildene under måltidene, og barna tok det inn i 

lek på helt egne primisser. 



Eksempler på leke installasjoner vi har laget på avdelingen

Senvakten lager ofte ulike installasjoner før hun går hjem fra jobb. Vi er alltid spente på 

hvordan barna møter det morgenen etter og tar det i bruk.



Ooops… 

Hva har skjedd???

Tre barn kommer ut fra do, ser 

på meg med store øyne og 

sier «Det er heksa som har gjort 

det»

(Det er ikke alltid det pedagogiske 

arbeidet får det utfallet man vil ha…)



Vi «avsluttet» med en Heksefest!

Heksa er lei seg når hun får skylda for noe 

hun ikke har gjort… Men så kommer 

dragen….



Heldigvis begynner dragen å spise grønnsaker istedenfor 

hekser, og de blir venner….

Ansiktsmaling hvor de ble 

dyrene på kosten var 

kjempe stas!

Vi avsluttet festen med 

tegnefilm av historien og 

popkorn.



Ja det ble plass bakpå kosten!

Vi har lest!

Vi har lekt!

Vi har lært!

Vi har inkludert hverandre!

Vi har utviklet vennskap!

Og ikke minst, vi har hatt det gøy!

Laget av: Anette Kjenne Skaarud og Elin Kristiansen i Gaustadgrenda B.hg


