
 Fossefallet – 2018 

 

Her kommer et lite tilbakeblikk på november – samt litt info om desember 

 

Prosjekt 

Dukketeater  
 

I november har vi jobbet med fagområdet «Kunst, kultur og kreativitet».  Vi har hatt stort 

fokus på at barna skal få utfolde seg kreativt. Barna valgte selv Bukkene Bruse eventyr og 

hvordan de ville lage figurene. Vi oppdaget at når barna fikk rom, tid og plass til å utfolde seg 

kreativt så fikk de en ro og konsentrasjon over seg.  I årsplanen under ansattes væremåte står 

det «Jeg er nysgjerrig med barna» og ved at vi voksne fulgt opp barns kreativitet og at vi var 

nysgjerrige så laget barna både bukker og troll. På bilder under ser dere forestillingen men 

også barna som er med i dramatisering av eventyret. 

  

 

 



 

 

 

 I årsplanen står det at «Barn tilegner seg kunnskap – når de blir møtt 

ut fra sine drømmer og interesser. 

                                             I St. Olavs barnehage oppfyller vi alle drømmer barna kommer med. 

Foreldrene er også en viktig resurs i barnehagens arbeid med prosjekter. Vi bruker god tid til 

den daglige samtalen med foreldrene, og vi er opptatte at det skal være en 

toveiskommunikasjon med barnet i sentrum for samtalen. Ved hjelp av pappa får Henrik 

oppfylt drømmen om å lage sin egen McQueen bil. Her kommer noen bilder fra bilprosjekt, i 

tillegg til det bilder fra tur til felleskjøp på Alvim. 

 

   

   

Veien videre er å tegne en stor McQueen bil som Henrik ønsker å ha på veggen på rommet 

sitt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilprosjekt 



 

 

 

 

«Ansatte sier Ja til meg»   

Barna på Fossefallet leker ofte med vann. Denne gangen ble det et lite 

vannprosjekt. Barna fylte vask med vann, såpe og leker.  

 
 

Leken har en sterk egenverdi for barnet og den foregår over alt både inne og ute. Her ser vi at 

det er kjempemoro å sitte i vanndammen som er fylt med såpeskum. Her får barna erfaring 

om hvordan vannet oppfører seg når det blandes med såpe.  

   

 

 

 

 

To åringene fra Fossefallet hoppet av glede etter siste besøk til 

Hjørgunn gård. Vi voksne ønsket å gi barna førstehåndserfaring som gir 

mening og mestring, det vil si å se på en hest, berøre, i tillegg til det å ri 

på en hest.  Veien videre er å kjøre med hest. Her kommer noen bilder fra siste besøk til 

Hjørgunn gård. 

Vannprosjekt  

Hesteprosjekt 



    

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

 

 

 

 

 

 

I November måned har vi rettet blikket en del fram mot jul. Siste uka i november har vi pyntet 

juletre på basen, og vi satte på julemusikk hver dag.  

Tur til Råde 

   



Disse glade ungene har gjort seg ferdig med en viktig juleforberedelse. De har vært med på å 

hogge juletre til barnehagen. Siste fredag i november tok vi treet inn i barnehagen og pyntet 

med pynt som barna selv har laget. Ettermiddagen kom foreldrene til Julegrantenning med 

grøt og godteposer. Det var hyggelig stemning og mange som deltok. Når vi går inn i 

desember måned konsentrerer vi oss om å skape en fin førjulstid i lag med barna.  

handleturer, tur til biblioteket, tur til lekeplassen, tur til 

gymsalen. 

 

I november har vi feiret Johanna som har blitt 2 år. Hipp Hipp Hurra  

Diverse: Fredag 7 -  Desember deltar vi på Julevandring i Kurland kirke. Gi beskjed hvis du 

ikke ønsker at ditt barn skal være med i kirken. 

 Ønsker dere alle en fin adventstid og en riktig så fin julehøytid når den tid kommer. 

Vennlig hilsen Fossefallet v/Edina 

 

 

 

 

 

Vi har også vært på andre 

turer: 


