
Tilbakeblikk på September 

Hei alle foresatte på Fossefallet 

Endelig åpnet matbutikken på Fossefallet! Barna hadde hjulpet til med å klippe ut penger på 

forhånd. Vi snakket også om hva vi kan kjøpe i en matbutikk. Vi har samlet matleker, men har 

også har fått inn tomme flasker, pappesker i ulike størrelser og tom matemballasje. En ekstra 

stor takk til Lykke sin mamma som har gitt oss butikkasse.    

Så var det klart for handling! Barna valgte det de ville kjøpe og gikk til kassen for å 

betale. Det var mange som lekte i butikken hele september.  

Vi på Fossefallet jobber med sosial kompetanse og lek.  

Hva sier Årsplan: Lek er først og fremst et mål i seg selv, men kan også ivareta og skape 

vennskap, danning, sosiale erfaringer og mestring. 

     

                 Nå skal vi sammen gjennom hele September 

En herlig september måned er nå bak oss og vi har fått mange fine dager med sol og litt 

varme. Vi er fortsatt i en tilvenningsperiode og har hatt fokus på at barna skal finne sin plass 

i felleskapet, men vi ser at barna trives i barnehagen.   

I september måned har det vært fokus på brannvern. Barna har fått hørt på brannalarmen, 

hatt brannøvelse og lært hva de skal gjøre om det er mye røyk.   

  

 

 Barna var meget ivrige å slukke brann med vannslangen     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

  I September måned har vi feiret 5 bursdager. Ariana 1 år, Constance 1 år, Ingrid 2 år, Ella 

2 år, og Henrik 3 år. Bursdagene ble feiret med bursdagssamling og krone. Vi har valgt å 

sette fokuset på bursdagsbarnet. Barnet får delta i alle forberedelsene til bursdagsfeiringen. 

Årsplanen sier at: Når barnet er med på alt som skjer i barnehagen, i alle ledd – oppdage, 

planlegge, gjøre og evaluere, vil det bli stimulert til å lære og reflektere over egne handlinger 

og væremåte.  Vi har derfor valgt å la bursdagsbarnet velge en matrett ut fra 

bursdagsmenyen. På bursdagsmenyen var det blant annet: pølser med potetstappe, fruktsalat, 

kjøttboller med pasta, fisk med ris, blomkålsuppe med rundstykke.  
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Hver onsdag tenner vi bål sammen med barna, og høstiden er helt perfekt å sitte ved bålet og 

vente mens maten gjør seg klar. Det var så godt med taco og lapskaus på bålet. 

  
 

 

En stor takk går til Johanna sin mamma som lagde sushi for alle barn og voksne, det var 

kjempe godt, og alle Fossefallet barn smakte på sushi. Vi mener at det er viktig å introdusere 

ny mat for barn, da blir det mye lettere å få barna til å like det.  

 
 

Rammeplan sier at: Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan oppleve matglede og 

matkultur. 

 På torsdager har vi gått fellestur til Kurlandskogen med hele barnehagen, men også noe 

enkelte turer til Kulåsparken og Glengshølen. 

    



 

 En møteplass på tvers av generasjoner. 

 

 

Vi har vært på besøk på Grålum dagsenter 

med noen barn. Dette har vært veldig fin 

stund sammen med de eldre. Vi synes at 

det er viktig at vi bryr oss om eldre så vi 

skal ditt igjen neste måned og vi gleder 

oss. 

 

 

                   Årsplanen vår nevner også: 

samfunnsinstitusjoner, felleskap, tillit og 

likestilling og at vi bruker nærmiljøet, 

samtidig som barna introduseres for nye 

steder.  

 

 

 

 

 

Tusen takk for godt oppmøte på foreldremøte. Vi ser virkelig frem til et godt samarbeid med 

dere positive foreldre  Sammen skal vi få til det beste for alle barna i St Olavs barnehage.  

 

 

 

 

Litt om oktober:  

Den 24 oktober er FN – dagen. Håper mange har mulighet til å komme. Invitasjon til FN – 

dagen ligger på ist men også på alle basene. Ta gjerne kontakt hvis det er noe dere lurer på. 

 

 

Med vennlig hilsen  

Fossefallet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


