
TILBAKEBLIKK – Fossefallet august 2017 

St. Olavs barnehage har åpnet og vi er i gang. Spennende er det for oss alle å 

møte mange små, samt foreldre.  Barnehagen vår er barnas arena og vi voksne er 

der for barnas skyld. Tilvenningen går bra og vi begynner etter hvert å bli kjent 

med huset, og hverandre. I følge Rammeplanen skal »barnehagen møte individets 

behov for omsorg, trygghet og tilhørighet og sikre at barna får ta del i 

fellesskapet», og dette er viktig for oss. Selv om det er noen tårer og spørsmål 

etter mamma, så ser vi mange gode smil og hører god latter og samspill. 

Det er fantastisk å se hvordan barna følger med på det som skjer, og er redde 

for å gå glipp av noe. De krabber og går etter hverandre og samles der det 

skjer. «Å gjøre det samme som» er det stort fokus på hos oss. Musikk og sanger 

på I-pad gir gode og trygge omgivelser og å tegne med fingrene på white- 

borden er helt magisk og veldig spennende. Barna på fossefallet viser tydelig 

hva de vil og ikke, og det er bra. Barna på Fossefallet viser tydelig hva de vil og 

ikke – det er bra. Vi vil legge vekt på det verbale språket ved å benevne alt vi 

gjør for å styrke ordforrådet. 

Vi deler oss ofte opp i grupper etter barnas ønsker og behov. Vi leker ute og 

inne, sammen og hver for oss. Det er læring og erfaring i alt vi gjør!  

 

Vi legger merke til at musikk er populært, og vi er derfor innom musikkrommet 

vårt hver dag. Vi synger barnesanger i alle situasjoner, og mange barn synger 

med. Motorikkrommet med puter og sklia vår blir også mye brukt. De største 

barna på Fossefallet har har brukt sin kreative sans og malt. Malingen ble testet 

både her og der.  

Ved matbordet er det mye som skal læres. Barna hjelper til med å finne fram og 

dekker på bordet, og passer på at alle får. Barna velger pålegg, de trener på å 

spise og drikke selv. Her er det barns medvirkning som gjelder. Når vi spiser 

frukt ser det ut til at banan er favoritten! Her jobbes det om å få den siste 

biten på fatet.  

Vi har vært på våre første turer utenfor barnehagen, og prøvd ut den nye 6-

seteren vår. Den funker bra og er populær å sitte i. Noen vi møtte kalte den for 

«Sommertoget». Vi har vært i Kulås og besøkt Genesis-statuen i skoleparken. 

Gjennom slike turer blir vi kjent med byen vår og nærmiljøet.  

 



 
‘’Den unge Olav’’ – Genesis i skoleparken. 

 
Fontenene i Kulås-parken er spennende! 


