
 

Tilbakeblikk på september 

                  

Matopplevelser  

I september fikk vi besøk av en kokk fra et program som barnehagen er en del av. 

Dette programmet heter: Fiskesprell og har fokus på å ha mere fisk i kostholdet. Barna 

var med på å lage fiskebollesuppe og panere skiver av en hel laks. Det var spennende 

å se en stor fisk på kjøkkenet syntes barna.  

Barna har også vært med på å lage blant annet eplekake på eplenes dag og fårikål på 

fårikålens dag. Det er tydelig at barna synes det er stas å være med på å krydre, røre, 

smøre og elte. Forskjellige smaker og dufter bidrar til matglede.  

                  

Personalet skal legge til rette for at måltider og matlaging bidrar til måltidsglede, 

deltakelse, samtaler og fellesskapsfølelse hos barna. 

Rammeplan for barnehage 

 



 

                                                                BRANNVERNSUKE 

I september har vi hatt om brannvern. Barna syntes det var spennende å se på bilder, film 

og konkreter som hadde med brannvern og gjøre. 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. 

                      

 

      

 

Læringsmiljøer og rommet som den tredje pedagog 

På Tømmerstokken har vi mye fokus på ute og inne rommene, og hvordan vi som personalet 

kan legge til rette for lek ut ifra barnas interesser. I den nye barnegruppa vår har vi sett at det 

er mange av barna som interesserer seg for dyr, insekter og planteliv. Vi legger til rette for 

samtale og undring ved blant annet å stoppe opp ved det som fenger barna. Det kan være: En 

snegle, en øyestikker eller tomatene som barna har plantet m.m. Personalet bidrar med 

konkreter, bilder, bøker, sanger og turopplevelser med fokus på interessene til barna. 

               

I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, 

utforske, lære og mestre. Barnehagen skal introdusere nye situasjoner, temaer, fenomener, 

materialer og redskaper som bidrar til meningsfull samhandling. Barnas nysgjerrighet, 

kreativitet og vitebegjær skal anerkjennes, stimuleres og legges til grunn for deres 

læringsprosesser. 

Rammeplan for barnehagen 

 

 



 

 

 

 Turer  

Vi har vært på mange turer i september blant annet: Hafslundskogen, Kurlandskogen, 

Glengshølen og Grålum Dagsenter. På Grålum Dagsenter fikk barna være med på å 

poppe popkorn på bål. De serverte de eldre popkorn og kjente på gleden av å lage noe 

som de kunne gi bort. Vi har vært på Fylkeshuset å fylt opp busskortet og handlet inn til 

varmlunsjer på Storbyen. Det er viktig at barna er deltagende og får følelsen av å gjøre 

ting som har betydning på turene våre. 

             

I årsplanen for St.Olavs står det: På tur oppdager barna verden, naturen og får nye 

erfaringer. 

 

Musikkforestilling og bursdagsfeiring 

Vi har hatt en musikkforestilling i september. Den inneholdt mye opera og italienske 

ord som hører til en ekte opera. 

Vi har også feiret bursdagen til Norah i september. HURRA! 

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  

 

Jeg tilegner meg kunnskap på bakgrunn av drømmer og interesser, det jeg 

vet og vil vite mer om. 

Årsplanen for St. Olavs barnehage                      

 

           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

        

       

 

 

 

 


