
 

  



 

Prosjektarbeid  Fossefallet 

I November var det Frost som var i fokus når det gjelder 

prosjektarbeid. Miknaz sin store drøm om Elsa og Anna 

gikk i oppfyllelse. I september hun sydde sin egen kjole. 

Som en del av prosjektet dro vi på tur til bokhandel og 

kjøpte eventyret om Frost. Siden Frost har en 7 års 

aldersgrense, så leste vi kun deler av eventyret. Da vi leste 

boka kom Miknaz på ideen om å lage skyer og himmelen 

med flere jenter på basen, og for oss var det viktig at barna 

utfolder seg kreativt. St. Olavs barnehage er miljøvennlig 

barnehage og vi er opptatte av gjenbruk. I november gikk 

turen til Gjenbruk butikk, der kjøpte vi brukte kjoler som 

er blitt sydd og redesignet til Frost kjoler. Vi har også 

koblet prosjekt Frost til Amna sin interesse for prinsesse 

og kjoler så i desember skal vi ha en stor kjolefest på 

Fossefallet. 

Prosjekt Kjøretøy  

Vi opplever at noen av barna leker mye med 

biler sammen eller ved siden av hverandre. 

Hverdagene på Fossefallet består av mye lek 

og «Leken er først og fremst et mål i seg selv, 

men kan også ivareta og skape vennskap, danning, kunnskap og 

læring» Årsplanen for St.Olavs barnehage. I rolige stunder 

har vi sett på NRK super sitt program som heter «store 

maskiner» link: http://tv.nrksuper.no/serie/store-maskiner. 

To korte Prosjekter i november  

http://tv.nrksuper.no/serie/store-maskine


 

Vannprosjekt  

Ut av alt regnet i november lagde vi et kort 

vannprosjekt. Barna lærer mer om vann ved 

å leke med vann. Vi fant frem bøtter og såpe 

og vasket syklene sammen ute. Denne dagen 

var Daniel jobbemann og gravde opp skumm 

med gravemaskin.  

 

Grålum dagsenter 

Vi begynte å knytte vennskap med de 

eldre på Grålum dagsenter i 2018 og vi 

fikk anledning til å bety noe også for noen 

utenfor barnehagen. Vi opplever at barna 

får en positiv opplevelse fra disse 

besøkene og at barn og eldre har gjensidig 

glede av hverandre. Vi    synger sammen, 

spiller spill og mye annet samtidig som vi skaper 

vennskapsbånd på tvers av generasjonene. 

 

«Barnehagen skal skape interesse for samfunnets 

mangfold og forståelse for andre menneskers livsverden 

og levesett» 

Rammeplan for barnehagen – innhold og oppgaver 

 

Vennlig hilsen  

Fossefallet  
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