
                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUERING AV MAI: 

Måneden virket så kort, vi synes det var mange fridager fra barnehagen! Vi startet med å lære litt om 

BOKFINKEN, eller rettere sagt, historien om hvordan den fikk fargene sine. Historien er nok oppdiktet, 

men har et budskap i seg om at det er lurt å vente på tur. Alle de andre fuglene i skogen maser om å få 

en farge av storfuglen, og når alle har fått en farge, er det ingen igjen til bokfinken. Da sier storfuglen at 

de andre fuglene må gi fra seg en farge hver til bokfinken…og sånn gikk det til at bokfinken ble den 

vakreste fuglen i hele skogen Vi har sett bokfinken i skogen vår mange ganger nå, og den er lett å 

kjenne igjen på både fargene og låten.   

Vi håper og tror at vi gjennom arbeidet med fugler dette 

barnehageåret har skapt en gryende interesse for fugl og 

natur. Denne måneden har vi fulgt livet i fuglekassene i 

skogen – fra rede, til egg og til fugleunger i kassene. Det 

har også vært et mål å skape forståelse og omsorg for 

livet i naturen og de bittesmå fugleungene som vi må 

være veldig forsiktig med, hvis ikke, dør de…Vi har 

nærmet oss kassene, banket forsiktig på og sett oppi – vi 

vil skape undring, nysgjerrighet og respekt for naturen 

rundt oss. Kanskje vil vi/dere foreldre se om vi har nådd 

målet når barna blir eldre?? 

Mye fokus på overgang til stor-avdeling har det vært i mai. Alle de store har vært med på Revehiet og 

Rådyrstien og det ser ut til å gå veldig fint. Sondre og Aksel har kanskje en fordel på Revehiet fordi de 

har fine storebrødre som "passer på" . Inntil nylig  var det også meningen at Hege skulle følge over, men 

det har dessverre blitt endringer, fordi en som skulle jobbe hos oss, trakk seg fra stillingen. Så da blir det 
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Datoer å huske i juni: 

 5.juni – Frist for påmelding til SOMMERFEST! 

 13.juni – Sommerfest kl.16-18.30 – se invitasjon for praktisk info 

 25.juni – Sondre 3 år!! 

 Uke 25-27: frokost ute, kjøkken, lavvo/sammen med store. 



sånn av Kim fortsetter på Revehiet og Hege begynner på Elgtråkket. Vi er allikevel sikre på at både 

Sondre og Aksel blir godt ivaretatt på Revehiet sammen med Inger, Koko, Kim og Mari(ny pedagogisk 

leder på Revehiet) fra august.  

Ingeborg Sofie, Milea, Julie, Peder, Daniel og Håkon skal over på Rådyrstien, og de får med seg Christel. 

Forrige barnehageår jobbet Christel på Rådyrstien og hun kjenner både barna og voksne der. Vi ser det 

som en stor fordel for "våre barn" at Christel, en veldig kjent voksen, følger barna over. På Rådystien er 

Marthe ped.leder, og hun er kjent for alle, det samme er Bjørgvin. Eirin blir ny ped.leder på Rådyrstien 

sammen med Marthe. Både Christel, Marthe og Eirin er på plass fra 1.august.  

ALLE SOM SKAL PÅ STOR-AVDELING BEGYNNER DER NÅR DE KOMMER TILBAKE FRA 

SOMMERFERIEN 

Hvis det praktisk lar seg gjøre, skal alle de store få vite hvilken plass de har i garderoben på Revehiet og 

Rådyrstien FØR de tar sommerferie.  

VI OPPFORDRER ALLE FORELDRE TIL Å TA TUREN FLERE GANGER INNOM GARDEROBENE TIL 

DE STORE, SAMMEN MED BARNET SITT, FOR Å SE/FØLE HVORDAN DET ER DER!! 

Før sommerferien kommer vi av praktiske grunner å øve oss på å spise frokost ute, på kjøkkenet eller i 

lavvo'n, sammen med de andre stor-avdelingene! Av erfaring kan det ta tid å tilvenne seg "alt" nytt – så 

øving er bra Det er også "gull verdt" å forberede barnet på overgang til stor – her må dere foreldre også 

gjøre en jobb! Snakk om det som skal skje, hjemme! Snakk om hvilke voksne som barnet skal være 

sammen med, og oppsøk den/de voksne når dere kommer eller går fra barnehagen. Det er ikke lov å si at 

dere ikke vet hvem det er(kanskje bortsett fra de to nye…), nå har de aller fleste av dere foreldre vært i 

barnehagen i to år – ta kontakt med andre voksne og si at barnet mitt skal begynne her/der!! 

2-åringene våre fikk seg en ordentlig by-tur i mai! Å ta buss er alltid stor stas – da ser vi "verden" nesten 

litt ovenfra, vi kommer jo så høyt opp. I Hønefoss studerte vi flere dyre-skulpturer på torget, men 

vannfontenen fikk også mye oppmerksomhet Fin tur sammen fikk vi også til Sælabonn, i det rare 

landskapet som ble da vannstanden i fjorden var så lav.  

På disse turene har både Heideh og de to minste på 

Ekornstubben vært med. Vi har også fått flere turer 

sammen på Furutoppen, og nå helt på slutten av 

måneden fikk vi to fine båtturer sammen. Heideh skal 

begynne å jobbe på Harelabben til høsten, så da er det 

fint å bli enda bedre kjent med henne. Emmy og Sanna 

som går på Ekornstubben nå, flytter over på 

Harelabben, sammen med Heideh. I tillegg begynner 

det 6 helt nye barn på Harelabben, fra august. Caroline 

og Hege M.blir ped.ledere på avdelingen, og Jon Didrik 

får de med seg. Det er vi sikre på blir et godt lag! Jon Didrik er ute i pappapermisjon nå, men både 

Heideh, Caroline og Hege er i barnehagen, så hils og snakk med de når dere kan, for å bli litt bedre kjent. 

Hege M.skal jobbe 80%, så den ene dagen jobber Jonas på Harelabben fra august. Jonas jobber som vikar 

på Elgtråkket nå, så han er også å se hver dag.  



DETTE ble litt om mai og enda mer om neste barnehageår – men da er dere foreldre litt oppdatert også 

på HVEM som skal lære, vise, forklare og formidle om "altmulig" til barna deres fra august! 

 

FAGARBEIDERENS HJØRNE: 

Gjennom året har vi jobbet med lek, sosial kompetanse, grønne tanker- glade barn og vennskap. 

Å ha venner er viktig. For å få venner må man selv være en venn. Det betyr at man må kunne sosiale 

spilleregler: samarbeide, vente på tur, dele med andre, ha medfølelse, trøste og hjelpe andre. 

Gjennom lek bygger barn sosiale relasjoner til andre barn. Den er viktig for å etablere en god selvfølelse 

og en følelse av kompetanse og mestring  En vennerelasjon hos 2-3-åringene rommer både glede over å 

være sammen, glede over fellesskapsfølelse, opplevelse av å skape mening sammen og felles humor. Ja, 

barna på småbarnsavdelingen biter, lugger og dytter hverandre. Men dag etter dag, er de like glade for å 

se hverandre igjen. Små venner har ingen grenser, de har ingen fordommer.  

 

Vi arbeider med sosial kompetanse fra barna begynner, og gjennom et helt liv i barnehagen. Det starter 

når de kommer inn i barnehagen som 1-åringer. Sosial kompetanse er en del av hverdagslivet og 

rutinene, og arbeides med hele tiden. 

Gjennom grønne tanker-glade barn, som er psykologisk førstehjelp for barn, har vi snakket om de 

forskjellige følelsene. Barna og vi har øvet oss på å gi 

oss selv og andre oppmuntring, trøst og støtte. 

 

Barna på Harelabben har blitt en fin og sammensveiset 

gruppe. Vi har jobbet med å skape gode relasjoner 

mellom barn-barn og voksne-barn. Vi kan se at 

harebarna har funnet seg en eller flere gode venner 

gjennom året som har gått. De ser når noen er lei seg 

og vil trøste, og viser glede over å se hverandre igjen. 

Harebarna er alle unike og fantastiske! 

 

HVA SKJER I JUNI: 

Av erfaring vet vi at juni også går fort, og plutselig er noen klare for ferie! Som sagt tidligere er 

ukeplanen vår en mal og det blir den også  i juni – FORDI vi vil også kunne ha muligheten til å ta ting på 

sparket, se an vær og vind, dra på oppdagelsesturer, på steder vi kanskje ikke har vært før! MEN planen er 

helt klart å lære noe om SVANEN, høre eventyr, lese bøker, lære navn på noen blomster, oppdage og 

undre seg over småkryp i vann, og øve seg på å flytte over på stor-avdeling. Også har vi noen barn som 

har bursdag i JULI, så de må feires før ferien 

Caroline og Hege vil gjerne male vegger på Harelabben, så i uke 25-27 blir det oppussing! Da passer det 

fint å spise frokost ute, på kjøkkenet, eller i lavvo'n dersom været ikke er helt sommerlig 

 



TANKER FRA EN PED.LEDER PÅ SLUTTEN AV BARNEHAGEÅRET: 

Vi ser tilbake på et år med utvikling! Noen begynte å gå, noen snakket flere ord og lengere setninger, 

noen lærte seg nye sanger, og rim og regler. Noen lærte seg å sykle, stupe kråke, hoppe ned, ta på seg 

sko, ta på seg dress og gli igjen glidelåser. Og egentlig mye, mye, mer, som vi ikke akkurat kan SE hver 

dag, men som "lagrer" seg og danner grunnlag for danningsprosesser i barnas liv.  

 

 

 

 

 

Fra 1.august 2017 trer den NYE RAMMEPLANEN FOR BARNEHAGER i kraft. Der står det OGSÅ at 

barnehagen skal fremme danning: 

"Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå felles verdier og normer som er viktige for fellesskapet. 

Barnehagen skal bidra til å fremme barnas tilhørighet til samfunnet, natur og kultur".  

Vi forstår at vi utfører en VELDIG VIKTIG jobb – og til den jobben må det være voksne i barnehagen!! 

Etter foreldresamtalene med dere foreldre nå i vår kom det frem at dere har merket fravær av voksne på 

Harelabben, og at det fraværet blant annet har gjort at vi ikke har kunnet gjøre det som var på planen 

den dagen. Fravær hos voksne gir oss ikke automatisk vikar. Det er sikkert ikke riktig å nevne det her i et 

månedsbrev, MEN det er ikke penger til vikar…og kanskje er tiden snart inne(når ROBEK er ute) for å 

"rope" et varsku om at de minste  MÅ prioriteres. SAU og KSAU(kommunalt samarbeidsutvalg) er 

kanskje veien å gå…vi kan ikke gjøre mer enn å håpe på bedre tider og en stor dose fornuft hos de som 

"bestemmer og sitter på penge-sekken". Sånn, da var det sagt!! 

Joda, det har vært "opp-og-nedturer" dette barnehageåret også. Vi velger å tro mest på opp-turene! Vi 

har glade barn som møter oss med smil og "hei" om morgenen, som leker og ler sammen, som lærer av 

hverandre og som viser at de tilhører et større fellesskap – vi ser det når vi roper "indianer-rop", da 

kommer alle hare-barna for å gå i samlet flokk til porten og ut i skogen 

DA TAKKER HEGE, CHRISTEL, UNE OG NIMA PENT FOR SEG på Harelabben for denne gang. Det 

blir vemodig og tårene kommer til å trille litt når vi nærmer oss sommerferie og avskjed…men vi vet at 

vi ses igjen til høsten, på andre avdelinger. 

TUSEN TAKK TIL ALLE DERE FORELDRE for samarbeid, tilbakemeldinger, hyggelige samtaler ved bålet 

og for tilliten dere viser oss hver dag når dere leverer barna deres til oss! 

 

                     Snart-god-sommerhilsen fra Une, Christel, Hege og Nima   

"Danning er mer enn utvikling, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer 

enn sosialisering. Samtidig rommer danning alt dette….Gjennom danning legges 

grunnlaget for barnets allsidige utvikling." 

Rammeplanen s.15 

 


