
Tilbakeblikk på desember – Fossefallet 2018 
 

Da var jula over og ett nytt år står foran oss. Her kommer en liten oppsummering på litt av det 

vi holdt på med gjennom desember måned. 

 

Rammeplan sier at barna skal fa kjennskap til kristne høytider og tradisjoner. Målene for 

desember var å bli kjent med tradisjoner rundt julen og bli kjent med juleevangeliet. Vi ønsket 

også å skape en rolig førjulstid.  Dette er mål som vi vil si vi har oppnådd. Vi har hatt rolige 

stunder til frokost med julemusikk, fine samlingsstunder, baking og juleverksted med å lage 

julegave og julepynt. Dette er tradisjoner vi ønsker barna skal få kjennskap til. 

 

 

  

 

Prosjekter: Årsplanen sier at innholdet i den pedagogiske virksomheten bygges opp rundt 

barnas motivasjon – drømmer, interesser og spor og følges frem til små og store prosjekter. 

Vi på Fossefallet jobber med store og små prosjekter som barna er opptatt av i øyeblikket. 

Veien blir mens vi går. Det er en stor kunst å nærme seg det barn er opptatt av, og hjelpe dem 

videre når det er behov for det, men aldri overta. Vi tenker at barnet hele tiden er på jakt etter 

mening og trenger voksne som kan møte barnet der det er. Her ligger det mange gleder, 

overraskelser og utfordringer for oss. Vi har også i løpet av dette halv året hatt mange flotte 

prosjekter. 
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For eksempel tur til Grålum dagsenter har blitt et fantastisk prosjekt hvor barna besøker eldre 

på Grålum dagsenter og skaper gode opplevelser gjennom felles aktiviteter. Her er alle 

involverte, og vi er opptatte av samspillet mellom eldre og barna. Hensikten er å stimulere til 

felles aktivitet. Vi har hatt fokus på å gi barna gode og spennende opplevelser. Denne gangen 

har vi lagd pepper kaker sammen med de eldre.   

 

 Noen har lagd pepper kakker, mens andre har lekt og kost seg. Det viktigste er at det 

oppleves som meningsfullt og er lystbetont for barna. 

 

 

Heste prosjekt -  det neste store prosjektet: Årsplanen sier at: Barn tilegner seg kunnskap – 

når de blir møtt ut fra sine drømmer og interesser. Vi tar barnas drømmer på alvor. En 2-åring 

på Fossefallet hadde en drøm om å ri på hest. Det oppfylte vi. I fjøset fikk barna mulighet til å 

hilse på kaninene, sauene, hønene, geitene og de andre dyrene. Barna har fått mulighet også å 

kjøre med hest og vogn. Vi var fire ganger på Hjørgunn gård siden september og dette var 

utvilsomt populært. Her kommer noen bilder fra siste besøk til Hjørgunn gård. 

 

  



 

FN -dag prosjekt: Tema for årets markering av FN – dagen hadde fokus på solidaritet og 

vennlighet. For de syke barna som må være på sykehuset blir julen en spesiell tid. Det aller 

største er når barn hjelper andre barn.  Barneavdelingen på sykehuset i Kalnes fikk seg en fin 

førjulsoverraskelse da barna fra St. Olavs barnehage kom på besøk med julegaver.  

 

FN – dagen var en prosess som involverte veldig mange barn og nesten alle barna har vært 

med i prosessen gjennom hele prosjektperioden. Barna var med på planleggingen, handletur 

og kjøpte leker, i tillegg til det pakket bort alle lekene. Vi spurte barna om at vi fortsetter med 

slike prosjekter, så vi har blitt enige at vi fører videre prosjektet i 2019 også.  Dette blir en god 

sammenheng mellom det vi gjorde og veien videre i forhold til prosjekt solidaritet og 

vennlighet.  

Turer: Basene samarbeider ofte på tvers i forhold til turer og barnas alder.  Årets siste tur 

gikk til Fredrikstad med de eldste barna fra Vikingene.  Vi ser gode relasjoner og den gleden 

som store og små har når de møtes på ulike 

møteplasser og gjør noe sammen.  

 

På tur oppdager barna verden, naturen og får nye 

erfaringer. 

 

 

 

 



 Tur til Kurland kirke:                                           

 

I Kurland kirke deltok vi på gudstjeneste som har gitt gode opplevelser og nye 

førstehåndserafringer.  

 

NISSEN kom på Nissefesten vår – akkurat da vi spiste julegrøten vår. 

   

Julenissen med nissesekk kom med overraskelser til alle barna. 

I desember har vi feiret bursdag til Alina, Heily, Sundus, Mali, Azar og Johanna. Hipp hipp 

hurra! ☺.   

 

 

Vi takker så mye for gaven vi fikk til jul av dere foreldre. Vi gleder oss også til 

et nytt år sammen med dere, barn og familier i St. Olavs barnehage! 

  
Vennlig hilsen Fossefallet 



 

 
 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 


