
Tilbakeblikk for august 

Nå er vi i gang med et nytt barnehageår. Håper alle har hatt en fin sommer. Vi 

ønsker alle nye og gamle barn velkommen tilbake til Tømmerstokken. 

 I St.Olavs barnehage har vi et pedagogisk grunnsyn som omhandler blant annet 

at barn opplever respekt når de får innflytelse i eget liv. (Årsplan)  

Det vil si at barna skal være med på alle gjøremål i barnehagen og at deres 

meninger skal bli anerkjent og hørt av oss ansatte.  

     

Bibliotek i barnehagen 

Vi har innredet et av temarommene til bibliotek. Vi ser at barna er opptatt av 

bøker og ønsker å legge til rette for et rom der de kan bli presentert for 

barnelitteratur som er underholdende, utviklende for språket og har et 

mangfold av temaer som kan dekke de fleste interesser. Vi vil også sette i gang 

med utlån av bøker, så dere foresatte kan låne med bøker hjem.  

I årsplanen står det: Foreldre og ansatte skal i fellesskap samarbeide for 

barnets beste.  
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Prosjekter og aktiviteter 

          

I St.Olavs barnehage jobber vi ut ifra barnas interesser, spor og drømmer.  

I årsplanen står det: Innholdet i den pedagogiske virksomheten bygges opp 

rundt barnas motivasjon-drømmer, interesser og spor- og følges frem til små og 

store prosjekter.  Vi ser at mange av barna i år er veldig opptatt av barnesanger. 

Vi vil lage noen prosjekter med utgangspunkt i disse.  

Turer 

I august har vi vært på mange turer i nærmiljøet. Vi deler barna opp i grupper ut 

ifra alder, og hvem som har lyst til å være med på tur. Alle barna skal være ute 

en gang i løpet av dagen, men de kan selv velge når på dagen de skal ut. 

 

            

Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i naturen og får erfaringer med 

naturen som fremmer evnen til å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike 

årstider. (Rammeplan for barnehagen) 

Har dere spørsmål angående aktiviteter eller noe annet så ikke nøl med å spørre 

oss.  Med vennlig hilsen personalet på Tømmerstokken 


