
Tilbakeblikk Desember   

Fossefallet 2019                  

Godt nyttår, håper dere alle sammen har hatt en god julefeiring. 

Tradisjoner:  

• Nissefest og nissegrøt til lunsj. Nissekona kom på besøk med         

pakke til barna.  

• Lucia: Hyggelig at så mange foreldre, søsken og 

besteforeldre hadde mulighet til å komme.  

• I desember har vi laget julegave og alle bakte pepperkaker. 

• Julegaver og pynt. Dette har vi holdt på med hele måneden. 

Og vi synes resultatene ble riktig så fine.  

• Ellers har vi hørt en del på julemusikk på Fossefallet. 

«Barnehagen skal la barna få kjennskap til fortellinger, tradisjoner, 

verdier og høytider i ulike religioner og livssyn og erfaringer med at 

kulturelle uttrykk har egenverdi»  

                            Rammeplan for barnehagen innhold og oppgaver 

Prosjektarbeid Fossefallet 

Frost - I prosjekt tiden har vi jobbet igjen med Frost og 

vi ser at det er noe som lett fenger barna. Vi har lekt med 

kjoler og har hørt mye på musikk – “let it go” sangen fra 

filmen frost er favoritten. Prosjekt Frost utvidet seg raskt 

til prosjekt om prinsesser og vi gleder oss til å følge 

prosjektet videre. «Jeg tilegner meg kunnskap på 

bakgrunnen av drømmer og interesser, det jeg vet og vil 

vite mer om» 

 Årsplanen St. Olavs barnehage 

Prosjekt pattedyr 

Vi har forsket sammen med barna og 

november og desember måneden er det 

bjørn som har vært i hovedfokus.  Vi har 

snakket om bjørner og blitt kjent med 

dyrene i skogen. I tillegg til det har vi 

snakket om ulike dyr som bor på 

bondegården. I forbindelse med Prosjekt - 

pattedyr gikk turen til Hjørgunn 

bondegård for å skape nye erfaringer om og med dyrene. Vi fikk 

mulighet til å hilse på geiter, sauer, kaniner, høner og hester. Vi 

voksne er gode forbilder for barna. Vi lærer barna at dyra, på samme 

måte som mennesker trenger mat, vann, kos, og kjærlighet, men også 

ser vi at dette gir mestring og glede hvor barna samarbeider og bygger 

gode relasjoner med dyra.    

  

 

Et nytt prosjekt om Sommerfugler vil bli presentert i januar  

Med vennlig hilsen fra alle oss fra Fossefallet 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


