
Tilbakeblikk for september 
I september har vi hatt mange aktiviteter, prosjekter, turer og brannvernsuke.  

      

Dinosaur-prosjektet 

 Vi har fanget opp flere av barnas interesse for dinosaurer denne måneden. Blant annet 

Victor, Liam, Hannah, Alexander, Henrik Mathias og Nora har laget hus til dinosaurene. 

Barna har funnet isoporegg som dyrene har lagt, og tatt de med ut for å finne spennende 

steder til dyrene. Mille, Mayar, Sabirin og Norah dro på tur for å pante flasker på Storbyen. 

Pengene brukte vi på å kjøpe en ny dinosaur. Vi vil gjerne vekke nysgjerrighet hos hele 

gruppa når vi starter et prosjekt. 

   

      

              

I Rammeplan for barnehagen 

står det: Personalet skal være 

oppmerksomme på barnas 

interesser og engasjement og 

legge til rette for læring i ulike 

situasjoner og aktiviteter.           

           



Prosjekter med fokus på noen av barnas favorittsanger 

I august startet vi et prosjekt basert på flere av barnas store interesse for de kjente 

barnesangene. I september har vi hatt fokus på sangene: Med krøllet hale, Bæ bæ lille lam 

og Hjulene på bussen. I blant annet sangen om grisen (Med krøllet hale) lagde barna en 

grisebinge med ekte leire. Dette syntes de var både morsomt og spennende. Det er viktig at 

barna får oppleve konkretene bak ordene i sangene. Dette stimulerer språkutviklingen og 

nysgjerrigheten deres. 

                  

       

 

                 

 

 

 

 

Jeg tilegner meg kunnskap på 

bakgrunn av drømmer og 

interesser, det jeg vet og vil vite mer 

om.  

Årsplanen for St. Olavs barnehage 



Noen av måltidene barna har vært med på å lage/velge ut 

Vi har feiret bursdagen til: Alexander, Anthony og Norah i september. Dette ble feiret med 

lekre fruktfat, krone, sang og varm lunsjer som falt i smak hos de fleste. Noen av lunsjene vi 

har hatt: Laks med grønnsaker- saus og ris, grov pizza med kylling, gratinert pasta med 

kylling. 

        

Vi har også laget Liams yndlings knekkebrød. Det var stor stemning under både laging og 

spising av disse. 

             

  

 

 

 

 

 

      

Personalet skal legge til rette for at måltider og matlaging 

bidrar til måltidsglede, deltakelse, samtaler og 

fellesskapsfølelse hos barna.  

Rammeplan for barnehagen 



Brannvernsuka 

Vi hadde brannvernsuke i september. Barna fikk opplevd brannhinderløype, brannøvelse, 

dans og sang med Bjørnis, øve på å gå i stige og mye mer. Syklene i barnehagen ble gjort om 

til brannsykler med noen enkle grep, og kassene på basen ble plutselig til en brannbil med 

hjelp av små hender. En uke som inneholdt mange opplevelser. 

        

               

           

             

  

 

 

 

 

 



Turer som vi var på i september 

Vi er på mange turer i løpet av en måned. Vi har vært på turer til Kurlandskogen, 

Appelsintoppen, sentrum, Kulås, Inspiria m.m.  

Turen til Inspiria var med de eldste barna på basen: Sirin, Alexander, Lise, Maira, Henrik 

Mathias, Victor og Ajla. Her opplevde barna mye spennende. De var innom 

eksperimenter/utforsking av verdensrommet, vindkraft, vann, hvordan hjertet fungerer og 

ikke minst et gigantisk dinosauregg. Dinosauregget var det stor interesse for. Det passet 

perfekt med prosjektet vi har på Tømmerstokken. Uteplassen på Inspiria var også veldig 

populært. Barna var glade, oppspilte og hadde mye å fortelle oss andre når de kom tilbake til 

barnehagen.  

             

                

        

    

      

                

Har dere noen som helst spørsmål eller tilbakemeldinger, så må dere bare komme til oss 

som jobber på Tømmerstokken.  

Ønsker dere alle en fin oktober  

I årsplanen for St.Olavs står det: På tur oppdager barna 

verden, naturen og får nye erfaringer. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

        

       

 

 

 

 


