
Ja, vi elsker dette landet 

som det stiger frem                                                                                                                                 

furet, værbitt over vannet,                     

med de tusen hjem.  

Elsker, elsker det og tenker  

på vår far og mor, 

og den saganatt som senker  

drømmer på vår jord.  

                                        

 

             Tilbakeblikk på mai – Fossefallet 

 

   Det var 3 fokusområder i mai måned: 17 – mai feiring, prosjekter, og ikt! 

   **Målene for mai og har vi nådd våre mål?: 

17. mai feiring: En kjempefin vårfest for hele barnehagen. Målet var at barna skulle få 

kunnskap om Norges nasjonaldag og få kjennskap til hvordan og hvorfor vi feirer denne 

dagen. Vi har fortalt til barna at 17. mai er Norges bursdag og at sangen «Ja, vi elsker dette 

landet» er Norge sin egen sang. Vi har sett på bilder av det norske flagget og ellers bilder av 

17.mai tog. Barna fikk kjennskap til en del 17. mai sanger, slik som: «Ja vi elsker dette 

landet» Vi hadde i mai et flott fokus på vår nasjonaldag, og vi mener at våre mål ble nådd! 

   

 



Prosjekter 

Prosjekt – dyr 

Vi har i mai måned fokusert på geite, høne, hest, gris og kanin. Det har vært også et stort 

fokus på insekter som maur, marihøne og bie. I forbindelse med Prosjekt – dyr startet mai 

med god felles tur på tvers av baser til Råde bondegård. På gården fikk vi blant annet se: 

minigris Reidun, Shetlandsponni, sauer, geiter, høner og kaniner. Vi fikk mange gode 

opplevelser sammen med mange forskjellige dyr.  Barnehagens årsplan sier at: på tur 

oppdager barna verden, naturen og får nye erfaringer. Det å få erfaringer med dyr 

og naturen, gjør det lettere for barna å forstå hvor viktig naturen er for oss mennesker. 

Gjennom handling dannes holdninger. Når barna er med dyra og i samspill med naturen, 

tilegner de seg gode vaner og holdninger. Barn som ferdes i naturen, og som får erfaringer 

med dyr, beholder sitt åpne sinn – noe de alltid vil ha nytte av.  

 

Fossefallet har begynt å studere insekter, og dette har blitt en del av prosjektet - dyr. I mai var 

vi på turer der vi gikk inn for å lete etter insekter og småkryp i naturen sammen med barna. 

Neste måned kommer vi til å fortsette med prosjektet vårt om «insekter i naturen» og bli kjent 

med flere andre insekter. Vi kommer til å ha fagområdet «Natur, miljø og teknologi» 

som fokus, men også knytte opp flere fagområder opp til prosjektet som «kunst, kultur og 

kreativitet», der barna skal få utfolde seg kreativt.  

 

 



Prosjekt - bæsj  

Vi leste om den lille muldvarpen som ville vite hvem som hadde bæsjet på hode hanns. Vi 

malte bæsjer. Der noen malte små sauer bæsjer, noen større kua bæsj og noen store 

hundebæsjer. Slutten av mai avsluttet vi prosjektet bæsj. 

   

Grålum dagsenter – prosjekt  

Fossefallet bygger generasjonsbro i praksis med de gamle på Grålum dagsenter. Vi knyttet 

sammen to institusjoner og to ulike generasjoner. Her fikk barna mulighet til å møte verden 

utenfor sin familie. Vi lærer barna om livet og vi utdanner barna for livet. Rammeplan for 

barnehager: «Personalet skal legge til rette for helhetlige læringsprosesser 

som fremmer barnas trivsel og allsidige utvikling»  

  

  

Et nytt prosjekt på gang                                                

Kardemomme by Vi har begynt å presentere boken 

«Folk og røvere i Kardemomme by» og vi ser at det er noe 

som fenger barna. Vi har snakket en del om at i 

Kardemomme by er de snille med hverandre, og hva det 

betyr å være snille med hverandre. Barnehagen fikk besøk 

av tre røverne Kasper, Jesper og Jonatan som hadde nemlig 

brutt Kardemomme-loven, fordi de kom å stjele pølser og 



kaker.    

               

Vi fortsetter med Kardemomme by videre i juni. Vi mener vi har nådd våre mål; barna har fått 

god kunnskap om: dyra, insekter, kardemomme by og vi hadde to møter i mai på Grålum 

dagsenter som satt spor for framtiden for St Olavs barnehage. 

  

IKT med barna 

Årsplanen sier at: «I barnehagen skal digitale verktøy være tilrettelagt for bruk i 

ulike situasjoner og anvendes som en naturlig del av hverdagen» 

    

Her får barna mulighet til å få erfare ulike digitale verktøy, ikke bare spille på Ipad, men å få 

mulighet til å utforske andre verktøy. Vi har benyttet smartboard, pc, salaby, digitalt 

mikroskop og (book creater) for å lage bøker. Barna er nysgjerrige og på denne måten utvider 

barna forståelsen av ulike teknikker og teknologier. 

 

Med vennlig hilsen 

Fossefallet                                              

 

 

 

 

                                                                                     

 



 


