
Jeg velger meg april: 

Jeg velger meg april 

I det gamle faller, 

i det nye får feste; 

det volder litt rabalder, - 

dog fred er ei det beste, 

men at noe man vil. 

 

Jeg velger meg april, 

fordi den stormer, feier, 

fordi den smiler, smelter, 

fordi den evner eier, 

fordi den krefter velter, - 

i den blir somren til. 

                                                                                            Dikt av Bjørnstjerne Bjørnson 

 

                                        Tilbakeblikk på april måned  

Hei alle foreldre på Fossefallet  

April har vært en kort måned i barnehagen, med en god og lang påskeferie i midten, og nå 

skal vi gå tilbake til april og hva denne inneholdt. 

Prosjekter:  

Prosjekt dyr        

«Barnas drømmer, interesser og spor er 

utgangspunkt for turer, samtidig som barna 

introduseres for nye steder.» står det i årsplanen til 

St.Olavs barnehage. Vi ønsker at barna på 

Fossefallet skal få gode opplevelser ute i naturen. I 

april har vi hatt noen fine turer sammen med barna. 

I forbindelse med Prosjekt - dyr gikk Fossefallet på 

tur til Greåker bondegård for å skape nye erfaringer 

om og med dyrene. Haily, Max og Ella drømte om «bæ bæ lille lam» og fikk tur til stallen for 

å se nyfødt lam. Vi fikk hilse på sauer, kuer og kalver og hund. Barn og voksne også smakte 

på bjørkesaft. På tur har vi snakket mye om kuer. Det er et dyr som barna kjenner godt. Vi har 

snakket litt om hva vi får fra kua. Vi har da fokusert på melk, siden det er noe barna 



gjenkjenner. Melk er også noe som barna drikker hver dag til lunsj. Vi har hatt en sang som 

heter” Kua mi…   

 

        

 

  Neste tur på tvers av basene i forbindelse med prosjektet dyr går til Råde bondegård i mai. Vi 

gleder oss. 

 

 Kylling – prosjekt dyr 

Vi hadde en fin tur med tog til Råde for å se på 

kyllinger. Her fikk barna sin førstehåndserfaring 

med kylling. Turen ga oss et mangfold av 

pedagogiske muligheter og grobunn til undring 



med barna om for eksempel fjær, maisgrøt, egg og hva er en kylling egentlig? 

   

 Prosjekt – Blekkulf  

Blekkulf rydder igjen! 

Blekkulfs aller beste triks er: Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre 

noe! 30 april startet aksjonen «Coop rydder Norge» der Blekkulf og 

vennene hans gikk til Coop Kurland for å hente hansker og poser. I 

mai skal vi på tur for å finne en strand som trenger å bli ryddet. 

I St.Olavs barnehagen er barna med på alt som skjer. 

  

 

 

 

Prosjekt -  bæsj  

Etter at Lykke valgte å ha «bæsj» som et prosjekt, så har 

vi hatt litt aktiviteter knyttet til dette. Vi har snakket om 

bæsj og barna synes det er gøy når vi voksne deltar i 

bæsjepraten og det blir mye latter. Vi har også sett på 

forskjellige bæsj på smart boarden.  Vi har hatt flere fine 

turer til skogen. Der hadde vi mye fin lek, studerte maurer 

og blomster, lyttet fuglesang, studerte trærne men vi fant 

ikke noe bæsj. Vi fortsetter med prosjektet videre i mai.  



   

                              «Barn blir vitebegjærlige – når de får erfare og oppdage verden» 

  

Turer 

Mål med turene våre. 

Hver dag går ei gruppe på tur. «På tur oppdager barna verden, 

naturen og får nye erfaringer» står det i årsplanen vår. På turene 

ønsker vi å vise mangfoldet av opplevelser og aktiviteter Vi 

ønsker at barna skal bli glade i naturen og at barna gjennom turer skal knytte nye og gode 

vennskap.  

   

 

    

Turene i april gikk til: Sarpsborg kino, Kulåsparken, flere handleturer med el sykkel for å 

handle hjelmer, påskefrokost, tennis rekket, storbyen, stoff&still, for å se på tivoli, gymsalen, 

Bodalstranda. 

 

Fau arrangerte St. Olavs løpet for barn, foreldre og ansatte. Det var 

en fin dag med dans, løp, medalje og vafler. 



  

 

Påske 

Vi har også hatt en del fokus på påskeforberedelser hvor vi har spist påskefrokost, laget 

påskepynt, og formidlet påskebudskapet og samtaler om hvorfor markerer vi Påske. 

Påskeharen kom også på besøk, som hadde med seg påskeegg med sjokolade inni. 

    

 

Med vennlig hilsen  

Fossefallet  

 

  

  

 

 

 

 

 


