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Tilbakeblikk på Januar 

Hei alle sammen og Godt nytt år  

Året er i gang, og det byr på nye muligheter for samspill, for mer god lek, læring 

og mer vennskapsbygging …! 

Her er noen bilder fra januar: 

   

 

   



   

   

   

  



  

   

   

   

   



Rammeplan sier at «Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset enkeltbarn og 

barnegruppen. I barnehagen skal barna få leke og utfolde skaperglede, undring og 

utforskertrang. Arbeidet med omsorg, danning, lek, læring, sosial kompetanse og 

kommunikasjon og språk skal ses i sammenheng og samlet bidra til barns allsidige utvikling» 

Vi på Fossefallet mener at leken er et mål i seg selv. Leken utvikler barnas sosiale 

kompetanse, språk, identitet, fantasi, kreativitet, grov og fin motorikk. I årsplanen står det 

også at «Å leke er å gjøre seg kjent med, oppdage og erobre verden på egne premisser. Leken 

skal være lystbetont og finne sted i hele barnehagen» 

Bildene ovenfor er tatt av barn i lek, under prosjekter, handleturer, turer og matlaging. 

Fossefallet barna er kunnskapssøkende som hele tiden vokser og utvikler seg. Voksne er med 

og legger til rette hele tiden, vi undrer oss sammen med barna, vi utfordrer barna, stiller 

spørsmålene uten å komme med de riktige svarene.  Vi er anerkjennende rollemodeller som 

skaper et varmt inkluderende miljø, og vi bidrar til barns læring og sosiale ferdigheter.  

 

Prosjektarbeid på Fossefallet 

Prosjektarbeid er, på samme måte som et temaarbeid, en metode å organisere det pedagogiske 

arbeidet i barnehagen men med et større fokus på barns rett til medvirkning. Et prosjektarbeid 

handler om å utforske, undersøke og gå i dybden på et tema som barna og personalet er 

interessert i og som deretter dokumenteres. 

                                                                                            «Hvorfor har vi blå striper på armen?» 

                                                                                    Marianne Undheim 

 

Vi har flere store prosjekter på gang fremover på Fossefallet. Årsplanen vår påpeker også at 

«Innholdet i den pedagogiske virksomheten bygges opp rundt barnas motivasjon, drømmer, 

interesser og spor og følges frem til små og store prosjekter» 

 

Vannprosjekt fra høsten ble til isprosjekt på vinteren. Barna fylte vann i melkekartonger, de 

valgte ut farger de ønsket og satt dem ute slik at de skulle fryse. Disse ble brukt til 

byggeklosser og rollelek. Vi fylte også snø i et glass. Barna var nysgjerrige på hva som skal 

skje når snøen smelter. Miknaz lagde en stor kake av snøen som til slutt ble pyntet med 

fyrstikker. 

 Vellykket vinterdag i St.Olavs barnehagen. På vinterdagen har vi sett barna som stråler. Noe 

av det mest populære aktiviteter var aking og hopp. 

 

Miljø detektiv Blekkulf -  prosjekt 

Vi på Fossefallet har blitt miljødetektiver og vi skal ha miljøprosjekt med Blekkulf i 

barnehagen. Inne i barnehagen brukte vi forstørrelsesglass og vært på leting etter søppel. 

Barna er med på å for eksempel vaske melkekartonger kaste det i riktig dunke. Vi skal ha 

videre fokus på sortering og resirkulering og refleksjon rundt det vi ser sammen med barna. 



Vi fortsetter med Hesteprosjekt og vi utforsker videre med barna om hester. Barna har lyst til 

å begynne å ri igjen så vi skal planlegge ridetimer med barna. I årsplanen står det at «Barn 

opplever felleskap når de er med i planlegging og gjøremål» I januar gikk turen til Hafslund 

hovedgård. Vi fikk mate hestene med gulrøtter og dette syntes barna var kjempe gøy. 

 

Hakebakkeskogen - prosjekt              

Likeverd og likestilling i Hakkebakkeskogen  

Eventyret om «Klatremus og alle de andre dyrene i Hakkebakkeskogen» ble skrevet i 1955. 

Den tar opp blant annet temaer om å forene oss, selv om vi er forskjellige, og at selv om vi er 

forskjellige, er vi alle verdifulle på hver våre måter. Her finner du lover og regler som er 

relevante i skogen: 

1. Alle dyrene i skogen må være venner   

2. Ingen får lov til å spise hverandre   

3. Den som er doven og ikke finner mat selv, må ikke ta mat fra andre. 

Den handler om at vi skal være snille med hverandre.  Eventyret har blitt veldig populært på 

Fossefallet. I januar hadde vi en liten forestilling om å bake mester harepus og mikkel rev.  Vi 

hører på musikk fra Hakkebakkeskogen daglig og vi fortsetter med reven og klatremus videre 

i februar. Vi ser at versene på sangene er lange, men barna begynner å kunne flere av sangene. 

Dette er med på å utvide ordforrådet deres. Rim og regler er viktig i vår hverdag.  

 

Prosjekt – Dyr 

Det er viktig at vi til enhver tid ser hva barna er opptatt av og tilrettelegger til små og store 

prosjekter. Vi fulgte opp barnas interesse denne gangen også så dette førte til et stort prosjekt 

om dinosaurer og kjæledyr. I februar kommer vi til å lære mer om kaniner og hunder fordi 

Michael og Miknaz hadde lyst til det. Henrik kan allerede navn på noen dinosaurer så vi skal 

hente mer kunnskap og undre oss sammen. I januar handlet vi på plantasjen og vi lagde et 

landskap med dinosaurer. Her kan barna sette sitt eget preg og skape elementer med egen 

fantasi. Elementer som planter gir dyrene noe å spise og gjemme seg bak. Etterhvert vi skal 

reise til naturhistorisk museum i Oslo. Hvordan kommer vi til å jobbe videre med hunder og 

kaniner vet vi ikke enda, vi skal sammen med barna finne veien. 

Turer: 

Vi går på tur hver dag. Hvorfor?  

«På tur oppdager barna verden, naturen og får nye erfaringer. Barnas drømmer, interesser og 

spor er utgangspunkt for turene, samtidig som barna introduseres for nye steder. Vi bruker 

nærmiljøet, går til historiske steder, tar buss, tog eller båt, i små eller store grupper» 

Vennlig hilsen Fossefallet v/Edina 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


