
 

Tilbakeblikk på oktober 

 

Kjære foreldre! 

 

Fossefallet barna er en flott gjeng å være sammen med. 

I rammeplanen står det at «Barna skal møtes som individer, og barnehagen 

skal ha respekt for barnets opplevelsesverden. 

 

Vi er opptatt av å skape miljø i barnehagen hvor barna opplever glede og 

mestring i løpet av barnehagedagen. Vi jobber for å gi barna en positiv barndom 

slik at de utvikler gode holdninger, selvstendighet og et positivt selvbilde. Hvert 

barn på Fossefallet skal føle at de blir sett og hørt, møtt og forstått. Det er slik vi 

ser at vi skaper gode opplevelser i barnehagen.  

 

Et lite tilbakeblikk over hva vi har holdt på med i oktober kommer her:   

 

I nesten hele oktober har vi hatt   herlig lyst vær. Dessverre har det 

snudd litt nå så husk å sjekke at barna har det de trenger av vinterdress, varme 

klær, votter og byttetøy.  

I oktober har vi feiret bursdag til Miran og Khatidja! Hipp hipp hurra!   

Bursdagsbarna ønska seg fruktsalat. På Fossefallet har det kommet et nytt barn. 

Vi ønsker Sundus velkommen til oss.  

 

 

 

 

 

 

 



Turer: I starten av oktober var vi på tur til Glengshølen. 

På tur oppdager barna verden, naturen og får nye 

erfaringer. 

 

Når vi går på tur, går vi stor sett i små grupper. Dette for at hvert enkelt barn 

skal få mest mulig utbytte av turen. Veien til målet er like viktig som å nå målet, 

og det er ikke alltid vi går så langt. Det som er viktig er at barna opplever at vi 

har god tid og at vi deler flotte opplevelser sammen. Vi bruker gymsalen fortsatt 

på onsdager til fysisk aktivitet og fokus på aktiviteter som stimulerer 

grovmotoriske ferdigheter som for eksempel rulle, krabbe, gå, løpe, hoppe, 

klatre osv.  



 

 

Prosjekter: 

En del av denne måneden har gått til å forberede oss på FN – dagen. Årets tema 

var Solidaritet og Vennlighet. I forkant av dagen pratet vi med barna om hvor 

viktig det er å være gode med hverandre, og at vi skal være vennlige og 

hjelpsomme. Her kommer noen bilder av vår forberedelse til FN-dagen men 

også litt fra selve dagen. 



 

 

 

 

 

 

    

Onsdag 24 oktober markerte vi FN – dagen. Vi hadde en super dag i 

barnehagen, og det var flott å se at så mange tok seg tid til å komme, og kjøpe 

det barna hadde lagd. Og ikke minst en tur innom kjøkkenet for å kjøpe litt mat. 

I løpet av denne dagen samlet vi inn 5.285 kr. som går til barneavdelingen på 

Kalnes. TUSEN TAKK   Det neste steget er å kjøpe leker, bøker, spill, 



sammen med barna. Vi skal også besøke etterhvert barneavdelingen for å dele ut 

gavene. 

 Årsplanen vår sier at:  

Barnas drømmer, interesser og spor er utgangspunkt for 

turene  

Alle drømmer kan oppfylles. Her kommer noen bilder som viser hvordan 

oppfyller vi drømmene til 2-  åringene våre. 

 

 

 

Hesteprosjekt - Besøk til Hjørgunn gård. Vi gleder oss til neste besøk! 

 

 

 

 

 

Grålum dagsenter: Det var veldig hyggelig å kunne glede de eldre igjen. Det 

kan være utfordrende å bli gammal, men når Fossefallet barna kommer på døra 

da blir dagen automatisk lysere. 



 

                         Barn lærer når de blir inkludert. 

 

Barn lærer i utfordrende og tilrettelagte rom. 

 

 

 

 

Etter å ha besøkt de gamle på Grålum dagsenter 

har vi lagt merke til hvor mye de eldre setter 

pris på besøket. De eldre er veldig glad i unger 

og Fossefallet barna er ikke redde for å være seg 

selv og det får de eldre til å stråle. Vi gleder oss 

utrolig mye til neste besøk. 

 Halloween, årets skumleste fest ble feiret den 31 oktober. Vi spiste grillpølse, 

og fikk noe veldig skummelt å drikke. 

    

I oktober har vi prøvd ulike matretter. Vi har spist tomatsuppe på bål, laks med 

pasta, barnesuppe, fiskepinner med grønnsaker osv. Bildene nedenfor viser en 

del matretter som barna har valgt selv. Årsplanen sier at: 



Barna er med på alt som skjer i barnehagen, i alle ledd. 

 
 

 
 

Ha en super måned alle sammen.  

Vennlig hilsen Fossefallet v/ Edina  

 

 


