
Sommer kommer, sommer kommer,                           

Sol og regn og latter og sang  

Sol og regn og latter, hahaha  

Latter, sol og sang 

 

                          Tilbakeblikk på Juni Fossefallet 

            

FOR EN FIN MÅNED vi har hatt på Fossefallet i Juni.                                                                             

Turer: Fotballturnering 

Vi var heia gjeng og vi spilte litt i pausene.  Fossefallet deltok på en 

flott fotballturnering på Sarpsborg stadion som Vikingene arrangerte.  

Det var stormende jubel, innsatsen var super, og alle hadde en flott 

dag sammen. 

 

           Tur til Kulås: Insektsjakt 

 

     Barna synes at det er gøy å gå på tur og utforske 

             Årsplanen for St. Olavs barnehage  

 

  

Tur til Hafslundsgård                                               

  

To jenter, Manhal og Erle valgte å feire bursdagen sin på 

Hafslundsgård.   

I St Olavs barnehage har barna reel innflytelse og her får barna 

oppfylt sine drømmer som å dra på Hafslundsgård for å feire bursdagen.     

                                                                                            

                                         «Jeg er viktig» 

                                Årsplanen for St. Olavs barnehage 



                                 Tur til Rolvsøy  

Vi var heldige og privilegerte som fikk mulighet til å besøke 

Venera sitt drivhus innvendig. Vi har snakket med barna om 

hva vi kan gi naturen og hva naturen kan gi oss. Her åpner alle 

sansene seg og man er veldig til stede. I Rammeplanen står det 

at «Barnehagen skal bidra til at barna får kjennskap til naturen 

og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt 

for hvordan de kan ta være på naturen»  

 

 

                         Tur til gymsalen 

                 

                 Aktive barn - tilstedeværende voksne  

                 

                 

   

              

Tur til Hafslundsøy 

Et nytt sted som ble introdusert for barna og her opplevde 

barna uteområdet vårt på en helt ny måte. Med el - sykkel fra 

Opsund og over til Hafslundsøy for å se måker og svaner. 

«Barnas drømmer, interesser og spor er utgangspunkt for 

turene, samtidig som barna introduseres for nye steder» 

Årsplanen for St. Olavs barnehage    

 

  

 

 

Det er viktig å gi barn gode erfaringer og opplevelser i naturen. Forskning viser 

at barn som blir tatt med ut i naturen fortsetter med friluftsliv også i voksen 

alder. På den måten blir friluftsliv en kilde til høyere livskvalitet og bedre helse 

gjennom hele livet.  

 

 



 

                                            Prosjektarbeid  

 

 

           Prosjekt dyr/insekter  

            Siden februar har vi jobbet med dyreprosjekt, så vi fortsetter framover fordi  

            barna viser stor interesse.  

          . Barn liker å bli lest for. Derfor har vi lest en del bøker knyttet til prosjektet om 

             dyr som f. eksempel «Løvenes konge» «Hakkebakeskogen» og «Alt om dyr» 

             Små dyr – magisk for barn. Insekter og små dyr er overalt nå.  

           Jo mer vi undrer oss med barna, jo mer vi oppdager og lærer, desto mer forundret vi 

blir. 

           Vi studerte marihøner, edderkopper, snegler og andre småkryp. Gjennom 

            arbeidet med små dyr påvirker vi barnas respekt for liv og omsorg for disse dyra,  

            og det er i barnehagen vi legger grunnlaget for naturforståelsen. 

                                                                                     

 

 

 

             «Barnet skal tilegne seg erfaring og kunnskap og få lyst til å lære mer» 

                                              

                                      Årsplanen for St. Olavs barnehage                                                     

 

                                                  



 Prosjekt Folk og røvere i Kardemomme by                

 Vi forteller om karakterene i Kardemomme by om Jesper, Kasper og Jonatan og 

vi dramatiserer med barna. Vi har også blitt kjent  med tante Sofie som er litt 

 streng. 

Hun er veldig opptatt av det skal være rydding og reint. Men hvorfor er tante  

           Sofie så streng, lurte Ingrid på? Vi snakker med barna om hvordan vi skal være 

           mot andre, og hvordan vi ønsker at andre skal være mot oss i leken ellers i  

           hverdagen. Vi gikk også tur til Hafslund og kjøpte jordbær, og barna syntes at 

           det var veldig stas å betale for jordbærene vi fikk. Hvis man blir jo sulten, da skal 

 man ikke ut å røve, man må betale for maten sin og det er det vi gjør på Fossefallet 

 men Kasper, Jonathan og Jesper de røver så lite de kan! «Barn lærer i utfordrende og 

tilrettelagte rom» Årsplanen for St.Olavs barnehage 

              

                                       Prosjekt Grålum dagsenter  

               Barn og eldre har gjensidig glede av hverandre og vi lar barna knytte 

                vennskapsbånd med noen som har kommet langt på sin livsvandring. 

 

  

 

 

 

Kjære foreldre; Tusen takk for gaven, og takk for hyggelig samarbeid! Vi er 

verdens heldigste voksne som får lov til å ta vare på det kjæreste dere har, og 

som får lov å samarbeide med dere hver eneste dag! Dere er fantastiske! 

Vi ønsker dere riktig god sommer! 

Vennlig hilsen  Fossefallet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


