
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da er det første månedsbrev du leser nå dette barnehageåret! Vi er godt i gang med nytt år 

på Elgtråkket. Siden vi ikke har noen nye barn hos oss på elg, kjenner vi hverandre ganske 

godt fra før. Noen nye voksne er det og det er Didrik og Hege!  

Vi begynte august med en ganske liten barnegruppe. Mange hadde tatt seg en velfortjent 

ekstra ferie. Etter hvert som ukene gikk, ble vi fulltallige og alle 22 var på plass. Det var 

koselig å se hverandre igjen og fortelle og høre hva alle hadde gjort i ferien!  

I august har vi gjort mye forskjellig! Vi har delt oss i grupper flere ganger og 

lest bøker. Til nå har vi delt oss i aldersbestemte grupper, røde fjær og storefot, 

og lest bøker som passer for denne aldersgruppen. Røde 

fjær har lest Gubben og katten, mens storefot har lest 

Gummi Tarzan. Begge disse bøkene er humoristiske bøker 

med litt alvor bak. Vi snakker litt om det vi leser, for å få 

barna til å få med seg mest mulig.  

 

 

 

 

Månedsbrev fra 

Elgtråkket 

September 2017 

 Litt å huske på i mars: 

 3.9: Vilje fem år 

 5.9: Storefot går kleivklyveren 

 6.9: Foreldremøte 

 12.9: Foreldremøte for storefotforeldre på SOS. 

 13.9: Bjørnehuletur til Sollihøgda for storefot. 

 22.9: Alle ped ledere på kurs, så Lene borte hele dagen. 

 26.9: Høstsuppe for foreldre i skogen. 

"Alle barn skal få språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barn skal få delta i 

aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling". 

Fra rammeplanen. 



 

 

Eventyr er også noe som barna er glade i! I august har vi lest og sett, Geitekillingen som 

kunne telle til ti! Her er det både repetisjoner og tellinger, så i dette eventyret ligger det 

mye læring. Vi jobber mye med språk i hverdagen, og det blir ekstra fokus på dette når vi 

har bokgrupper og eventyr. Nyttig for alle! 

Sykkel har vi hatt mye av denne måneden, og dette kommer vi også til å fortsette med 

utover høsten. Barna våre er veldig flinke til å sykle, så vi kommer oss lett dit vi skal. Vi ser 

at noen av barna har for liten sykkel, og da blir det vanskeligere å komme seg fremover! Ta 

en titt på sykkelen til barnet ditt, og se om det kanskje er på tide med en litt større sykkel, 

med større hjul.  

 

 

 

Vi har hatt noen fine båtturer sammen i august! Alt fra øs pøs regnvær til nydelig sol og 

bading har vi hatt! Vi har utforsket nye steder og gått i land på en ny øy, noe som var 

veldig stas! Vi har også prøvd fiskelykken, uten særlig hell…  

 

Ofte har vi sangsamlinger, for dette syns vi er så koselig! Og ekstra stas er det når Jonas 

spiller gitar! Vi synger kakkerlakksangen og mange andre sanger vi liker! Elgbarna er flinke 

til å synge!  

I august har vi også begynt med storefotgrupper! Siden vi er 34 storefot i år, har vi delt oss 

inn i to grupper: De som skal begynne på Røyse skole i en gruppe, og de som skal til Vik 

og Tyriford i den andre gruppa. Dette blir jevnt fordelt med 17 barn på hver gruppe. Første 

samling vi hadde, dro vi til Solplassen og Trollhaugen og hadde litt aktiviteter her. Det var 

fint å se hvordan nye vennskapsbånd knyttes og se at barn som vanligvis ikke leker med 

Anna, Magnus og Lage kliss 

klass våte av styrtregn, men 

like blide! Herlig stemning! 

"Gjennom arbeid med kropp, bevegelse, mat og helse skal barnehagen bidra til at barna 

videreutvikler motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinasjon og fysiske egenskaper". 

Fra rammeplanen. 



 

 

hverandre fant hverandre denne dagen! Vi fortsetter med disse gruppedagene to ganger i 

måneden. På avdeling kommer vi også til å dele oss opp i grupper. Da kommer storefot til 

å jobbe med Trampolinebøkene, mens røde fjær kommer til å ha ulike typer aktiviteter 

som er mer rettet mot deres aldersgruppe. I år kommer det ikke til å være røde fjær gruppe 

på tvers av avdelingene.  

Nytt i år er at vi står for mat på tirsdagene også. Da kommer vi til å servere en lett lunsj 

som havregrøt, yoghurt, suppe eller brødmat. Så langt har dette vært en suksess, og barna 

spiser bra når vi har servert mat på tirsdagene. Det kan allikevel være greit å ta med litt mat 

denne dagen som barna kan spise til fruktmåltidet vi spiser på ettermiddagen.  

Grønne tanker, glade barn jobber vi med på Elgtråkket, både som forebyggende, men også 

som en løsning på problemer, følelser som ikke er lette å nøste opp i og annet som kan 

være litt vanskelig å løse på egenhånd for barna. Dette er et godt verktøy som vi vil ha god 

nytte av videre også. 

I august har vi feiret hele fire bursdager: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik og Lage har blitt fem år, mens Herman og  

Aksel har feiret fireårsdag! Hipp hurra!! 



 

 

Da skal vi ta en titt på hva vi skal gjøre i september på Elgtråkket: 

Vi begynner september med tre uker på Trollhaugen, og avslutter med en uke med base i 

lavvoen. Vi kommer til å jobbe mye med vennskap. Vi ser at barna kjenner hverandre godt 

og at de stort sett er gode venner, men samtidig er det dager som noen blir holdt utenfor 

og enkelte av barna ikke er veldig inkluderende. Dette tenker vi å ta litt ekstra tak i nå, 

blant annet ved å innføre leke/vennskapsgrupper. Vi deler inn i grupper der barna kan leke 

med både bestevenner, men også med barn de vanligvis ikke leker så mye med. Vi 

kommer til å være i nærheten for å forsikre oss om at alle har noe å si i leken og at alle blir 

hørt på sine ideer. Vi kommer også til å ha samlinger med hele gruppa eller deler av gruppa 

hvor vi snakker om blant annet hvordan det er hyggelig å være mot hverandre. Hvordan 

vil vi at andre skal være mot oss? Vi ønsker også å dele ut gladmeldinger. Dette er små 

lapper som vi leser opp foran gruppa, hvor det står en fin ting et eller flere barn har gjort 

mot andre den dagen. Vi vil ta barna på fersken i å gjøre noe godt mot hverandre!  

Fugl  er noe vi jobber med gjennom hele året. Det er kanskje mer synlig i enkelte tider på 

året (fuglekasse-titting, mating osv), men vi observerer, ser på og hører fugler hele tiden. 

Noen er mer interessert enn andre, for eksempel Johannes som kan alt som er nyttig å 

vite om fugler. Han har med bok, og han får de andre barna med seg. Utrolig flott å se! I 

september fortsetter vi å legge ut mat til fuglene (vi har begynt i august). Vi er litt usikre 

på om det er fuglene eller ekornet som spiser mest, men uansett er det en god gjerning! 

Går alt etter planen og Per – Erik får fugl på jakt, skal han ta med en til oss som vi kan se 

nærmere på. Da kan vi "ta den fra hverandre" og se inni, studere, kjenne og undre oss 

sammen! 

Vi fortsetter i dyreriket, og noe vi har tenkt til i år, er å være med på slakting. Dette er noe 

barna på ekornstubben var med på for noen år siden, så noen av våre storefoter har 

opplevd dette før. Vi tenker å besøke Bye gård der grisene er allerede nå fra september, for 

å se på og forberede oss på slakting. Vi kommer til å snakke litt om dette på foreldremøte, 

så tenk litt på det i forkant, så tar vi en prat om dette da sammen med dere foreldre.  

Idrett er noe vi holder på med hele tiden, føles det i hvert fall ut som! Her er det løping, 

krabbing, over/under, klatring, ball osv osv. Ja, her skal det ikke så på for liten motorisk 

utvikling! I september skal vi ha ekstra fokus på hinderløyper. Vi skal blant annet følge 

etter hverandre hvor vi holder fast i samme lange tauet. Dette er vanskelig og det krever 

både samarbeid og gode løsninger for å komme forbi hinder på veien! Vi kommer også til 

å fortsette med sykling. Dette syns barna er gøy, og det er utrolig bra trening å sykle i 

skogen på de stiene som er der! Se mer nederst i dette brevet hva Didrik skriver også! 

 



 

 

Høstsuppe er noe vi arrangerer på hver avdeling hver år. I år blir det tirsdag 26. september. 

Vi er litt usikre på hvor vi er denne dagen, men vi kommer tilbake til hvem plass i skogen 

vi låner. Høstsuppedagen er veldig koselig! Da kan barna ha med seg familie ut i skogen. Vi 

begynner å servere suppe og ta imot gjester kl. 14 og holder på til kl. 1530. da må vi rydde 

sammen og gå tilbake.  

Sang, musikk og eventyr fortsetter vi også med i september, selvfølgelig! Barna på elg er 

veldig glad i musikk og de liker godt når vi leser bøker og eventyr. Vi deler i små grupper 

eller vi har hele gruppa samlet. Barna er også med på å bestemme hva vi skal lese og hva vi 

skal høre på av sanger.  

Grønne tanker, glade barn er noe vi bruker mye i hverdagssituasjoner. Det hender vi 

kommer opp i situasjoner hvor barna syns det er vanskelig å sette ord på det som skjer, 

eller det de føler. Da kan vi ofte bruke det vi har lært på kursene. Vi kommer også til å ha 

samlinger og små grupper som går på dette temaet. 

Så en liten bønn fra oss: Vi har en samling i garderoben som begynner kl. 9. Her trekker vi 

høvding, og dagens høvding får noen oppgaver som for eksempel å finne frem lapper for 

dagens vær, hvor vi skal, osv. Dette er stas og vi ønsker så inderlig at alle barna skal være 

med på dette! Det betyr at barna bør være levert før vi begynner med denne samlingen. Vi 

har forståelse for at det er godt å drøye morgenen litt lenger når man kan det innimellom, 

men for barnet deres, er det nok en god ting å være tilstede på disse samlingene.  

I september har vi bare en bursdag, og det er Vilje som blir fem år. Vi feirer henne den 

første mandagen i september! Hipp hurra for deg, Vilje! 

Så litt om Storefot. Det er mye som skjer for de eldste barna i barnehagen! Vi har grupper 

sammen med de andre avdelingene (som nevnt over), og vi har storefotgruppe på 

avdelingen vår innimellom. Da jobber vi blant annet med trampolinebøkene, og vi leser 

litt. Det er flere turer og arrangementer storefotene er på i løpet av året, og det kommer to 

turer nå i september. Kleivklyveren er allerede første tirsdagen i september. Da kjører vi 

buss til Kleiva, går opp her, spiser mat på toppen, går til Kongens utsikt og tar bussen 

tilbake til barnehagen fra Kleivstua. På denne turen er det viktig med godt tøy og gode 

sko! Uka etter er det bjørnehuletur sammen med alle de andre maxiene i Hole kommune. 

Da kjører vi buss til Sollihøgda, hvor vi er med på en gåtur inn til en gammel bjørnehule. 

Her er det også mye annet moro som skjer, så dette er også en dag det er verdt å glede seg 

til! Har dere kommentarer til, eller lurer dere på noe angående storefotgruppe, ta gjerne 

kontakt med Lene! 

Foreldresamtaler kommer i løpet av høsten. Vi satser på å begynne i uke 42. Jeg setter dere 

opp på tider, så er det dager og tidspunkt som passer bedre enn andre, ta kontakt! 



 

 

Så litt skryt til dere foreldre: Dere er så flinke til å ha med riktig, og nok klær! Det er veldig 

få ganger vi ikke finner nok skiftetøy og regntøy! Dette er bra for oss som skal hjelpe 

barna deres, men også for barna som har nok å ha på seg! Vil også si hipp hurra til dere 

som er så flinke til å merke alt som er av klær og utstyr! 

Da ønsker vi dere alle en fin september måned! Og er det noe dere lurer på eller har 

tilbakemelding om, ikke nøl med å si fra! 

Hilsen fra Hege, Didrik, Jonas, Per – Erik og Lene! 

 

Finere gjeng skal man lete lenge etter! Fine barna "våre", en dag i slutten av august, på 

Solplassen. 

 

 

 

 

 

I rammeplanen står det om vennskap, blant annet dette: 

"Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. 

Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjelp til å mestre balansen mellom å 

ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres behov". 



 

 

 Litt fra fagarbeider Didrik: 

Hei på dere  

Da er det et nytt barnehage år på trappene og jeg gleder meg til å komme skikkelig i gang 

og har allerede blitt godt kjent med alle sammen. Har jobbet på de små nå i veldig mange 

år så dette gleder jeg med skikkelig til. Skal ha fokus på det med idrett og bevegelse det 

året som kommer inne på elgtråkket. Så kommer til å skrive litt på månedsbrevet hver 

måned så dere kan se hva jeg skal ha fokus på.  

Denne måneden som kommer nå skal jeg ha fokus på de idretts aktivitetene vi skal ha inne 

på elgtråkket. Vi jobbet en del med sykkel i august og det skal vi også fortsette med nå i 

september også. De er veldig flinke til å sykle og det er ikke mange nå som ikke sykler for 

egen maskin. Så vi skal jobbe for at alle kan sykle alene uten hjelp fra en voksen og at de 

som allerede sykler skal bli enda tryggere. Tryggheten er det viktigste når man skal lære og 

sykle. Det har også en del å gjøre med balanse, koordinasjon osv, men ingen av de tingene 

er viktig så lenge man ikke er trygg når man setter seg på sykkelen. Vi skal denne månedne 

ha bootcamp svendsrud og der kommer det til å bli reine balanse øvelser som er direkte 

overfør bare til sykkel. Den mestringen som ungene føler når de knekker den koden med å 

sykle, den er helt ubeskrivelig. Så det er viktig at sykkelen er på plass i barnehagen hver dag, 

for det kommer til å bli mye sykkel. Den muligheten vi har med skogen som arbeidsplass 

er en unik mulighet for sykkel mulighetene for både store og små så alle skal få bryne seg 

på sitt eget nivå. 

Det med hinderløp, det er ganske i vinden om dagen så hvorfor ikke ha det her også. 

Denne måneden så skal vi ha fokus på basis ferdighetene gå, krabbe, løpe, hoppe, hinke. 

Disse skal det bli mye av under Bootcamp Svendsrud. Her vil det bli noe for alle og de må 

samarbide/hjelpe hverandre for å komme til mål. Det vil selvsagt også bli lagt vekt på 

andre ferdigheter enn dette også men dette er de vi skal ha litt ekstra fokus på. Vi gleder os 

veldig mye alle sammen til ha litt ekstra fokus på idrett og mestring . Det at man klarte 

et  hinder for eksempel som man kanskje ikke trodde man kunne klare, vokser man litt på 

når man ikke trodde man kunne klare det. God følelse og vise for selv selv at man klarer. 

Mvh Didrik  
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