
TILBAKEBLIKK SEPTEMBER  
 

Vi ser tilbake på september. Vår første hele måned i vår nye barnehage! Vi ser trygge barn som 

vinker og smiler når foreldre går, og vi ser samspillet og relasjonene mellom barna som bygger seg 

opp for hver dag som går. Barna har mange nye ord for tiden, det er så flott å høre. Vi jobber mye 

med verbalspråket ved å benevne alt vi gjør.  

  

St. Olavs barnehage er barnas arena, her får barna bestemme hva som skal skje. Dagene blir skapt ut 

i fra barnas drømmer og interesser. Dette gjør barna stolte og ivrige. Vi jobber på barnas premisser. 

 

«Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen av 

barnehagens virksomhet. Alle barn skal få erfare og få innflytelse på det som skjer i 

barnehagen»  

(Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. KD, 2017) 

 
Ut i verden: Septembers utflukter har gått til Glengshølen, Sarpsborg togstasjonen for å se på togene, 

storbyen for å handle mat, Kulås, Kalnes VGS og Hafslundparken. Noen av stedene har vi dratt til ut i 

fra hva vi ser barna er opptatt av, andre steder har vi voksne valgt for å ta di med til nye steder, og 

for å bli kjent med det nærmiljøet vi har her i Sarpsborg. 

 

 Prosjekter: Interessen for dyr er stor på Fossefallet! Vi synger dyresanger, leker med dyr, hører på 

dyrelyder og mer. Interessen har blitt enda større etter turen vår til Kalnes vgs. Her fikk barna sett, 

følt, og luktet på dyra – førstehåndserfaringer. Vi har hengt opp bilder på basen fra turen, og vi ser at 

barna går bort til disse for å peke og snakke om dyrene og turen. Vi har også fellesprosjektet vårt på 

huset – St. Olav prosjektet! Vi inviterte derfor til en vikingdag på huset slik at barna kunne bli bedre 

kjent med hva en viking er, hva de spiste og hvordan de så ut.  

Tog og biler er også veldig spennende om dagen. 

 

Vannrommet er også prøvd ut nå i september – det var stas! Dette er et rom vi kommer til å bruke 

ukentlig! 
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