
 

 

Tilbakeblikk august- Fossefallet 2019 

 

 

Vi ønsker     Velkommen til: Leander, Enna, Melek, Aksel, Elma, Matija, Mikael, 

Helina, Daniel og Amna som nettopp er begynt hos oss på Fossefallet. Vi ser frem til å 

samarbeide med dere foreldre det neste året for å gi barna deres en god hverdag med mye lek 

og utfordringer. De første ukene har godt veldig bra, dere har tillitsfulle barn som har hatt fine 

dager i barnehagen. Nå mangler vi to barn og ønsker Anna velkommen i september og Axel 

som begynner i november. 

 

 

Tilvenning 

I august har vi hatt mest fokus på å få til en god tilvenning. En god tilvenning i barnehagen er 

viktig for at barnet skal få en best mulig start i sin nye hverdag. En myk start gir et godt 

grunnlag for en god barnehagehverdag. Dette gjelder særskilt for de yngste barna, der 

barnehagen ofte er barnets første møte med et annet miljø utenfor hjemmet.  

Vi bruker all tid på å bli kjent med barnegruppen, enkeltbarnet deres behov og interesser. Vi 

jobber med å lage gode rutiner gjennom dagen som skal fungere godt for barna og voksne. Vi 

vil ha minst mulig stressende overganger og situasjoner for barna. 

 

  

      Velkommen til et nytt barnehageår i St. Olavs barnehage! 
 
 
Vårt pedagogiske grunnsyn sier at alle barn i St. Olavs barnehage skal    
oppleve: 

Reell innflytelse i egen hverdag 

Bli inkludert i alle gjøremål i barnehagen 

Å tilegne seg kunnskap ut fra egne premisser 

At all pedagogisk praksis er tuftet på barnas drømmer, interesser og spor 

Å få et bredt turtilbud 

 
 

 

  



 

 

 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver sier at «Barnehagen skal bidra til at 

alle barn føler seg sett og anerkjent for den de er, og synligjøre den enkeltes 

plass og verdi i felleskapet» 

 

Bilder viser barn i tilvenningen i 

ulike situasjoner. Aksel koste seg i 

sandkassa mens Daniel i gymsalen. 

Tur til Fredrikstad var veldig stas for 

Matija. Helina er nysgjerrig og 

utforskende med nye leker på basen. 

Vårt pedagogisk grunnsyn går videre 

på at: 

-Alle har styrkesider 

- Vi lærer på ulike måter  

- Vi utvikler oss i ulikt tempo  

- Opplevelser og erfaringer er 

utgangspunkt for danning!  

 

Vi vil fortsette med tilvenning i 

september også, men vi vil også 

finne tid til spontane turer i 

barnehagens nærmiljø, og vi vil 

holde på litt med tilrettelagte 

aktiviteter. Vi har også kommet i 

gang med sangstunder. Der synger vi 

bevegelsessanger som barna liker, og 

vi øver oss på å synge dem med 

bevegelser. 

 

 

Vennlig hilsen  

Fossefallet 

 

 

 

 

  


