
TILBAKEBLIKK – Fossefallet august 2018 

 

Kjære foreldre.  

 

Vi vil bruke anledningen til å ønske dere alle velkommen til et nytt 

barnehageår. Vi ser frem til å samarbeide med dere det neste året for å gi 

barna deres en god hverdag med mye lek og utfordringer. 

På Fossefallet har det kommet både nye barn og voksne. Vi er i full gang med 

tilvenning av nye barn, og i løpet av denne måneden Fossefallet har fått 8 nye 

barn på basen. Vi ønsker Constance, Alina, Ariana, Johanna, Lazar, Khasin, 

Azar og Miran velkommen til oss. Noen kjente vi litt fra før, og andre har vi 

nylig møtt for første gang. Tilvenningen går bra men enkelte barn trenger litt 

lengre tid til å bli kjent med nye barn og voksne. Målet med 

tilvenningsperioden på Fossefallet er at barna får en positiv opplevelse av 

barnehagestarten og at alle barna skal bli sett og hørt. For oss på Fossefallet 

handler dette om respekt.  Det står også i Rammeplan som sier at: 

 «Å møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og annerkjennelse 

og sikre at barna får ta del i og medvirke i felleskapet « 

I de første tilvenningsdagene har barnet en fast voksen som følger det tett. 

Der bruker vi tid på at alle skal bli godt kjent med hverandre, men vi vil også 

jobbe for å få til gode rutiner slik at alle får skape en opplevelse av trygghet 

og tilhørighet på basen.   

I uke 34 har vi blant annet feiret Max sin bursdag hipp hipp hurraa!  

Bursdagsbarnet ønska seg pizza, så det måtte han jo få   På kjøkkenet 

denne uka har vi laget lapskaus sammen med barna. Ditt barn er med på å 

bestemme hvilken varm mat vi skal ha hver fredag og dem er også på 

kjøkkenet når maten skal lages. Det er også veldig stas å smake på 

matværene under laging og baking  I rammeplanen står det at «å legge til 

rette for at måltider og matlaging bidrar til måltidsglede, deltakelse, samtaler 

og fellesskapsfølelse hos barna» Til varm – måltid den siste fredag i august 

har vi hatt grove rundstykker med tomatsuppe. 

 

 

Prosjekter: 

 Eventyret Karius og Baktus ble uten tvil veldig populært for Fossefallet barn. 

Vi introduserte eventyret i flere omganger og barna syntes at det var veldig 

morsomt. Og vi fant fort ut at barna ble opptatt av fortellingen fordi vi snakket 

mye om tenner og tannpussing. Hvorfor det er viktig å pusse tennene, at 

tennene må vi ta vare på. 



 En stor takk går til Ingrid sin mamma som bidro og tok med seg noe tenner 

med hull som står nå i forstørrelsesglass tilgjengelig for barn. 

 Ut ifra barnas interesse er vi blitt enige å ha en «tannprosjekt» som er basert 

på eventyret. Veien videre etter tilvenningsperioden er å fortsette med 

eventyrstund, som kan utvikles videre til drama og forestillinger for barna og 

sammen med barna. I årsplanen vår står det også at «barn opplever felleskap 

når de er med i planlegging og gjøremål «men vi skal også bruke biblioteket. 

Nå har også St. Olav barnehage fått sitt eget bibliotek og det synes vi er 

fantastisk. 

  

Tur og uteliv:  

Allerede i uke 34 startet vi opp utfordringene. Da dro en gruppe barn med to 

voksne til Appelsintoppen.  I årsplanen står det også at «på tur oppdager 

barna verden, naturen og får nye erfaringer» Vi gikk, klatret og stoppet opp 

underveis for å spise lunsj men også Kvik lunsj  Noen av barna syntes det 

var litt skummelt, men etter vart fleste klarte det og vi voksne gleder oss til 

neste gang  

Tur til gymsalen er fortsatt høyaktuelt for Fossefallet barn. Gjennom 

tilrettelagte aktiviteter i gymsalen skjer utvikling av motoriske ferdigheter 

som løpe, hoppe, danse, balansere, klatre osv. 

 

Rutiner på Fossefallet. 

Vi vil bare si kort om rutinene på basen: 

7.30-9.00 frokost   

9.00-11.00 aktiviteter, tur.  

10.30 -  11.00 samling og så lunsj   

11.00 soving og lek 

14.00 – 14.30 frukt og biola     

 13.30- utelek eller innelek   

Dette er sånn ca. dagene ser ut på Fossefallet, men dette er ikke noe fast 

fordi barnas interesser, drømmer og spor står i sentrum i alt vi gjør. 

 

Informasjon: 

 Velkommen til foreldremøte 19 september kl. 18.00 

 Vi kaller inn til første foreldesamtale i høst 

 Husk å sjekke ekstra tøy, og ta med varme klær!!!! Høsten er her!   



 

Kom gjerne med tilbakemeldinger til oss, både positive og negative. 

Vennlig hilsen 

Fossefallet 

 

 

 

 

   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


