
 

Isprosjekt 

               

Vi har fanget opp flere av barnas interesse for is. Dette har resultert i 

forskjellige smaksopplevelser for barna. De har laget is av knuste 

jordbær, melon og banan. Vi har sett på is og snø ute. Vi har prøvd å 

male på snøkrystaller som barna har vært med og printet ut.  

Dorine: «Vi har laget is her. Det var godt». Faize: «Is er godt og kaldt». 

                

I Rammeplanen står det: Personalet skal støtte barnas 

refleksjoner rundt situasjoner, temaer og fenomener og skape 

forståelse og mening sammen med dem. 

 

 

Prosjekt dyrene i Afrika 

Barnas initiativ og interesser tar oss videre i prosjektet. I sangen 

om dyrene i Afrika finnes det en doktor Nesehorn. På bakgrunn 

av denne karakteren leker barna sykehus og doktor med Afrika-

dyrene på basen. Her finner vi en ambulanse, legefrakker med 

operasjons-hetter og to doktorkofferter. Barna deler ut medisin, 

sprøyter, plaster, bandasjer og omsorg. 

  

        

 

Barnehagen skal tilrettelegge, utfordre og stimulere barnet på 

dets individuelle danningsreise.  

Barn er meningsskapende- de kan, vet og vil. 

Årsplan for St. Olavs barnehage 

 



 
 

Juleforberedelser og andre aktiviteter 

 

      

 

Vi har begynt å forberede til desember sammen med barna. Vi har 

samlet inn grener til en julekalender og malt nisser på 

papptallerkener. 

 

Vi har feiret bursdagen til Omar. HURRA!  

 

Vi har hatt Gjenbrukscafe, laget nydelige varmlunsjer og knekkebrød, 

vært i gymsal og på dagsenteret, handleturer m.m. Vi opplever mye 

hver dag i St. Olavs barnehage. Ha en fin desembermåned! 😊 

                              

 



 

 

 

 

 

Gode opplevelser i Hafslundsskogen 

I november var vi så heldige å få hjelp av 

barnehagelærerstudenter til å starte opp en utelekeplass på 

området vi låner i skogen. Barna var selvfølgelig ivrig med på hele 

prosessen. Det ble laget zip-line, huske og dumpe.  

Den 30.november var det et møte med barn, personale og 

studenter på skogsplassen. Her ble det tatt opp spørsmål som:  

Hvor skal gapahuken være?  

Hva mer kan vi ha på plassen? Noen av barna svarte: «Vi vil ha dyr 

her».  

Årsplanen for St. Olavs: Barn lærer når de blir inkludert. 

 

 

         


