
 

Tilbakeblikk på september 

Årsplanen til St.Olavs sier noe om at innholdet i den 

pedagogiske virksomheten. Den bygges opp rundt barnas 

motivasjon – drømmer, interesser og spor. Dette følges frem til 

små og store prosjekter. Her er vi opptatt av at barna skal få 

valg, delta på sine premisser og tilegne seg kunnskap i 

prosessen. Prosjekter som er aktuelle nå: 

St. Olavs prosjekt: her har utflukter til byens historiske steder, 

vikinger og historien om Olav den hellige vært i fokus. Fredag 

29/9 hadde vi «Vikingdag» i barnehagen.  

Dinosaurus prosjekt: vi har hakket ut dinosaur fossiler av is. 

Og malt en stor diploducus på veggen etter ønske fra flere av 

barna som har deltatt på prosjektet. Det ble også en 

spinnosaurus (kjøtteter) og en allosaurus, pluss noen 

dinosaurus egg. Dere er velkommen inn på formingsrommet for 

å se kunstverket. Vi har også laget magisk dinosaurus 

modelleire.        

Dagsprosjekt om hest: etter en tur til Hafslundsparken hadde 

basen et hesteprosjekt. Vi fant bilder av hester på nettet, tegnet 

hester, samtalet om hva den spiser, hvor den bor og hva den 

gjør.  

Volvo prosjekt: Når vi er på tur er interessen for biler og bilmerker 

stor blant flere av guttene. De vet mye om biler og vi spinner 

videre på det. Volvo har vært en slager. Dette går igjen i uteleken 

der barna leker at de kjører Volvo når de sykler. Vi har også gjort 

om «Bukkene bruse» eventyret. Vi byttet ut bukkene med tre 

Volvoer som kjørte over brua for å fylle diesel.   

Mat barna har ønsket: toast som vi grillet på den nye bålplassen 

vår, tomatsuppe og macaroni, kokt egg til lunsj, fiskeburger på tur 



 
 

og havregrøt på «Vikingdagen». (mat som ble spist i vikingtiden)  

Turene har gått til Kulåsparken, Borgaardsyssel, til butikken for å handle mat, 

Glengshølen, gymsalen, Hafslundsparken og Sarpefossen.  

 

På tur til Borgardsyssel fant vi flere forskjellige 

sopper, denne ene fant vi i gresset under et 

kastanjetre. Barna lærte av den voksne at 

denne soppen vokser i gresset når det er fuktig 

i bakken. Den er ikke giftig, men bør ikke 

spises. Alle barna gikk også 150 trappetrinn 

opp til toppen av tårnet der vi kunne se både 

barnehagen, kirken og mange barn så husene 

sine. 

Dette er barna mest opptatt av om dagen: 

- Barna er opptatt av å utfolde seg på formingsrommet, siste prosjekt var å lage 

brannbiler av melkekartonger. 

- Å gå på tur 

- Puslespill 

- Bygge bilbane/biler 

- Butikklek 

- Hinderløype 

- Dansing 

 

Vi oppfordrer alle til å være i barnehagen til senest kl. 9.30. 

Husk og bruk IST når barnet har fri eller er syk, her kommer også viktige 

beskjeder.  

Det vil komme en kort dagsrapport på IST hver dag. I tillegg kommer 

månedsplan og tilbakeblikket en gang per måned.    

 



 
 

 

 

   

 

 

  



 
 

 


