
 

 

 

Tilbakeblikk på februar – Fossefallet 2019 

 

Så var januar forbi, og februar måned står for tur, men tar først et lite tilbakeblikk på noe av 

det vi har foretatt oss de siste ukene. 

 

- I februar har vi feiret Selma som har blitt 2 år. Hipp Hipp Hurra  

- Vi ønsker Mehdi velkommen til oss  

 

 

Prosjekter: 

 
Prosjekt - Hakkebakeskogen  

Jeg håper dere har merket at vi har fortalt og lekt reven og 

Klatremus, samt sunget sangene. Vi voksne syns det er gøy med 

Hakkebakkeskogen, noe som også smitter barna.  Barna får nå en 

felles referanseramme. Vi har lekt mye reven og Klatremus, både 

i grupper i lek på basen, men også pratet vi om at klatremus er 

glad mens rever er sint. Vi har også begynt å lage kostymer som 

barna kan kle seg ut. Prosjektet bygger på barns medvirkning og 

målet vårt er å legge til rette for lek gjennom det barna viser interesse for. Årsplanen vår sier 

også at «Lek skal være lystbetont og finne sted i hele barnehagen» I hakkebakeskogen er vi 

sammen med barna i lek og læring hele veien.  Vi fortsetter med Hakkebakkeskogen neste 

måned også. 

 

 

 



 

 

Prosjekt - Blekkulf 

Blekkulf og vennene hans kommer ofte på Fossefallet for å inspirere 

barna til å få orden på basen. Vi samler også søppel inne og  ute og 

tar vare på naturen i nærområdet vårt. Miljøprosjektet vårt kan i stor 

grad relateres til årsplanen vår under: «Nærmiljø og samfunn» men 

også til Rammeplan til barnehagen.   

 

  

 

 

Prosjekt dyr - dinosaur  

Ut i fra barnas interesse har vi jobbet mye med prosjekt dyr 

i januar og har hatt hovedfokus på dinosaurer. Vi fulgte 

barnas interesse hele veien. Noen begynner å få god kontroll 

på navnene til dinosaurene og hva de spiser. Vi har undret 

oss over hvor store de var, om de lever nå, og hvor de levde. 

Vi har lekt med dinosaurer både ute og inne, men også  

tegnet dinosaurer på vinduer. I dette prosjektet lærer barna 

om størrelser: stor/liten/lang/kort men også om jordas og 

livets historie gjennom å se på filmer om dinosaurer, 

gjennom observasjoner, sortering og sammenligning av dinosaurer. 

 På Fossefallet oppfyller vi barnas drømmer gjennom valg, interesse, deltakelse og voksnes 

ansvar at drømmene blir fulgt. Vi ser at barna elsker det og vi voksne lærer å se barna enda 

bedre. 7 mars reiser Fossefallet til Naturhistorisk museum i Oslo for å se på dinosaur skjelett. 

Vi skal undre oss sammen med barna å lære enda mer om dinosaurer. Vi skal undre oss 

sammen med barna, og hjelpe de til å søke svar på det  

d e  lu  



 

 

re    r  

Disse bildene viser også hvordan 

barn tilegner seg kunnskap når de 

blir møtt ut fra sine drømmer og 

intereser. Dette står under 

pedagogisk grunnsyn i Årsplanen 

vår. 

 

 

«Ut i verden» Denne gangen gikk turen til Inspiria for å se på forskjellige dinosaurer. 

 

 

«Alle situasjoner i barnehagen er utgangspunkt for danning og all erfaring kan bidra til 

utvikling og læring» 

 

 

 

 



 

 

Prosjekt -  Grålum dagsenter  

Se på bildene her; en helt unik kontakt på tvers av 

generasjoner. Fossefallet barna blir godt vant til eldre 

mennesker på Grålum dagsenter. Vi voksne ser også 

hvordan de eldre lyser opp i samsvar med barna. Barna 

bringer masse energi  og fyller rommene og kanskje et savn 

etter egne barn og oldebarn. I rammeplanen under 

barnehagens verdigrunnlag står det: «Omsorg, læring og 

danning likeverd, likestilling, mangfold, toleranse, nestekjærlighet, livsmestring og helse» 

Disse verdiene kommer til uttrykk under våre møter med brukere på Grålum dagsenter. 

 

 

 

 

 

Prosjekt - Hjorgunn gård  

Det har blitt gøy å ri igjen, og her er det ny tur til Hjørgunn 

gård. På Hjørgunn gård lærer vi å ta hensyn til andre og vi 

respekterer andres grense.   

Her viser barna omsorg og lærer 

om empati og vi ønsker at 

barna skal utvikle et godt 

forhold til dyra som er 

preget av respekt og 

trygghet.  

 



 

 

  

                 I Årsplanen står det at «Jeg tilrettelegger for positive turopplevelser»  

 

 

Onsdag 6. februar markerte vi Samefolkets dag med maling av flagg, sang om 

samene, vi hørte på joik, og laget pannekaker i forskjellige farger. I Rammeplanen står det at 

«Barnehagen skal bidra til at barna kan bli kjent med mangfoldet i egen og andres kultur, og 

at barna kan utvikle respekt og fellesskapsfølelse for hele det samiske mangfoldet. 

 

 

 

 



 

 

Karneval i St. Olavs barnehage 

Hvert år har vi karneval i barnehagen. Og vi koset oss med danseleken, diskotek, 

fiskehamburgere, og pinjata. En herlig dag i barnehagen, med mange forskjellige flotte 

kostymer. 

 

 

Turer I januar har vi også fått oss mange fine turer. Vi var på handleturer, tur til lekeplassen, 

sykkeltur, tur til Fredrikstad, tur til gymsalen hver onsdag og fredag, tur til Østfoldhallen og 

mange andre.  For at barna skal få et godt utbytte av turer stiller det krav til at vi som jobber 

på Fossefallet er aktive, både innenfor og utenfor barnehagen. Barna er aktive på turer, 

deltakende og interesserte - og viktigst av alt: Vi har det fint sammen, vi opplever glede og 

felles opplevelser «Barnas drømmer, interesser og spor er utgangspunkt for turene, samtidig 

som barna introduseres for nye steder. 

Vennlig hilsen Fossefallet v/Edina 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  

 

 

 


