
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da var september over allerede, og tiden går fort! "Tiden flyr i hyggelig lag", sies det, og 

det er vel akkurat sånn det er for oss på Elgtråkket! Her er det hyggelig stemning og godt å 

være for både store og små.  

Et lite tilbakeblikk over hva vi har holdt på med i september kommer her:  

Vi begynte september med å ha base på Trollhaugen. Her er det mye å finne på, og vi ser at 

barna har sine favorittsteder de liker å oppholde seg og leke ved. Artig å se hvor forskjellig 

leken kan være fra plass til plass vi er på, og hvem som leker sammen. Vennskap har vi 

fortsatt å ha stort fokus på. Vi syns dette er så viktig! Stort sett er barna venner og 

hyggelige mot hverandre, men noen har lettere for å si ja når barn kommer å spør om å få 

være med enn andre, og dette har vi vært ekstra opptatt av denne måneden. Det er jo sånn 

at alt må læres, også lekekoder, og det er igjen sånn at barna tar etter hverandre. Derfor er 

det ekstra stor positiv respons på de barna som er inkluderende og vennlige i leken. Alle vil 

ha ros, så sånt smitter! På Trollhaugen lagde vi et vennskapsbilde. Da malte vi på hendene 

våre, for så å trykke de på en stor plakat, i en sirkel, som vi likesom holder hverandre… Vi 

spurte også barna litt om hva en god venn er og andre spørsmål om vennskap, og disse 

svarene har vi skrevet på denne plakaten. Barna har mange gode tanker om vennskap! Har 

dere ikke sett den fine plakaten vår enda? Den henger i garderoben! 

 

Månedsbrev fra 

Elgtråkket 

Oktober 2017 

 Litt å huske på i oktober: 

 2.10: ha med dag 

 3.10: Sanna fire år. 

 10.10: verdensdagen for psykisk helse 

 12.10: Aktivitetsdag for storefot i kleivhallen. 

 Uke 41: svømming for Røde fjær 

 Uke 42: foreldresamtaler. 

 26.10: Johannes fem år. 

"jeg blir glad inni meg når jeg tenker på vennene mine" 

Sagt av Julie Sofie, fire år. 



 

 

Barna våre er veldig glad i alt som har med sang, dans og musikk å gjøre! Vi har med 

høyttaler ut i skogen, vi danser "bli med dansen", vi rocker og vi synger. Ofte har også 

Jonas med seg gitaren, og da synger vi av full hals!  

De tre grisene på Bye gård, blir en del av hverdagen vår 

fremover. Storefot har vært der en gang allerede og blitt 

litt kjent med dem. Vi kommer til å skrive på ukeplanen 

hvem som skal ha med mat til dem. Vi har satt en fast 

"grisedag", og det blir mandager. Så følg med på ukeplanen 

når ditt barn skal ha med mat. Har dere rester/annen mat 

liggende, ta det gjerne med selv om ikke barnet ditt står på 

ukeplanen den dagen! Slakting blir sannsynligvis i 

november.  

Barna våre liker når vi leser eller forteller eventyr for dem. Dette er først og fremst en 

kosestund, men også en stund som inneholder mye læring! I tillegg til å lytte, få med seg 

innhold, klare å huske hva vi har lest og fokusere på handlingen, er det alltid mye latter og 

glede når vi leser. I september har vi lest forskjellige bøker i små grupper og vi har hatt 

eventyret om Geitekillingen som kunne telle til ti. dette eventyret har vi lest og fortalt 

utallige ganger! Barna går aldri lei det. 

 

 

 

 

 

En dag hadde Jonas et eksperiment på Trollhaugen! Han skulle lage en vulkan! Jonas lot 

barna hjelpe til og alle var veldig interessert i hva som skulle skje… natron, eddik, zalo og 

svusj!! Det ble en skikkelig vulkan, selv om det som kom opp var hvitt, ikke lavafarget… 

dette var kjempe gøy!  

 

 

 

 

Vi oppfordrer dere foreldre til å 

lese for og med barnet deres! 

Dette er en god og rolig stund 

for både dere og barna! En god 

"investering" for små og store! 

"gjennom arbeid med språk, kommunikasjon og tekst 

skal barnehagen bidra til at barna får utforske og 

utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og et 

mangfold av kommunikasjonsformer". 

Fra rammeplanen. 



 

 

Det har blitt kun en båttur i september! Vi har vært 

litt uheldige med været, og nå på denne tiden er det 

ikke veldig stas å sitte i båten i øs pøs regnvær… Men 

den turen vi fikk, var skikkelig fin! Det var en fredag, 

og vi kjørte til Sundvollen stranda. Her grillet vi 

ostesmørbrød, og disse smakte veldig godt! Barna 

hadde vel ny rekord i antall spiste smørbrød denne 

dagen tror jeg!  

Grupper i alle ulike slag har vi hatt flere ganger i september. Det er både koselig og lærerikt 

å være sammen med barn og voksne fra andre avdelinger, så dette skal vi fortsette med. Vi 

har vært sammen med rådyrstien flere ganger, og vi ser at den gruppa vi har da er veldig fin 

på tross av mange barn samlet. En dag var vi også sammen med ekornstubben, og det å ta 

vare på, vise og leke med de små ettåringene, var veldig koselig! Det virket som de små 

ekornbarna koste seg også!  

 

 

 

 

 

 

Storefot har vært med på mye i september. Først gikk vi på tur opp kleiva til Kongens 

utsikt, en tur som var uten utsikt, men likevel bra! Så var det duket for bjørnehuletur 

sammen med alle de andre maxiene i kommunen. Dette var også en fin tur! Og det er bra 

å se alle de andre som skal begynne på skole med våre barn til neste høst. Vi er også godt i 

gang med trampoline bøkene.  

 

 

 

 

 



 

 

Røde fjær gruppa har ofte vært sammen med hiawataene til rådyrstien når storefot har hatt 

felles grupper. Denne sammensetningen fungerer veldig bra, både for våre elger og for 

deres rådyr, så da kommer vi nok til å slå oss litt sammen i tiden som kommer også.  

Vi i røde fjær gruppa, var så heldige å bli invitert hjem til Ulrik! Å, dette var stas, både for 

Ulrik som var travelt opptatt med å vise frem alt på gården, men også for oss som fikk 

komme på besøk. Dette er alltid veldig hyggelig! På gården til Ulrik var det mange fine dyr 

vi fikk nærkontakt med, og vi kunne til og med mate kalkuner, høner, hane og ender! En 

morsom dag! Tusen takk for at vi fikk komme på besøk!  

 

 

 

 

 

 

Vi avsluttet september med en høstsuppefest! Ja, for det ble en fest, syns vi i alle fall! 

Familie møtte opp på Solplassen for å smake på suppa vi hadde laget (og den var jo ganske 

god!!), og for å se hvor barna leker og holder til når vi er på denne fine skogsplassen vår. Vi 

på Elgtråkket takker alle dere som kom på festen vår, og gleder oss allerede til neste års 

suppe!  

 

 

 



 

 

I september har vi feiret ei bursdagsjente, og det var 

Vilje som ble hele fem år! Hipp hurra for deg, Vilje!  

I oktober skal vi feire Sanna som blir fire år og 

Johannes som blir fem år! Vi gleder oss til å rope 

hipp hurra for dere!! 

 

Ja, da er vi inne i oktober måned. Denne måneden begynner med to uker med base i 

lavvoen. Dette betyr dermed ikke (som dere sikkert vet nå..) at vi er i barnehagen hele 

dagen. Nei, her vil vi helst ut på tur og ut i skogen så ofte det lar seg gjøre. Nå har vi hatt 

en uke i lavvoen alt, og vi har kost oss om morgenen med frokost rundt bålet. Dette er en 

stille og god stund, så vi ser frem mot to uker til med frokost i lavvoen.  

Vi fortsetter fokuset vårt på vennskap. Dette er så viktig at vi vil at barna skal virkelig bli 

gode på dette med å være inkluderende i lek, se at andre har meninger, kunne se følelsene 

til andre osv. Vi fletter dette mye inn i hverdagen, men vi vil også ha samlinger som går på 

dette. 

 

 

 

 

Nå som det er høst, har vi lyst til å prøve oss på litt aktiviteter knyttet til denne flotte 

årstiden! Vi vil prøve å lage rognebærgele. Dette har vi ikke gjort før, så dette blir veldig 

spennende! Vi skriver på ukeplanen når dere må ha med glass! Så er naturen spekket av 

flotte farger! Vi tar en titt på hva som lager farge og kanskje vi klarer å lage noe fint av 

dette også.  

Bøker, eventyr og historier fortsetter vi med selvfølgelig. Denne måneden legger vi to 

eventyr frem, så kan barna bestemme hvem vi skal ha mest i oktober. Det samme gjelder 

sang, musikk og dans. Vi gir oss ikke med det, så vi kommer til å fylle skogen med musikk! 

Nå er tiden inne for at fuglene flyr til varmere strøk. Da er det på tide å snakke litt om 

dette i samling. Hvilke fugler flyr sydover og hvem blir igjen? Husker alle hvordan vi kan 

hjelpe de fuglene som blir igjen her tro? Har dere brød til overs, er det bare å begynne å ta 

med dette. Vi mater, både ekorn og fugler! 

 

"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". 

Fra rammeplanen.  



 

 

Litt informasjon: 

Som nevnt over kommer mandager til å være den dagen i uka vi går opp til grisene og 

mater disse. Alle trenger ikke ha med mat samtidig, så følg med på ukeplanen når dere skal 

ha med mat.  

12. oktober skal storefot på en aktivitetsdag i Kleivhallen sammen med alle andre maxier i 

kommunen. Mer info om dette kommer på ukeplanen!  

Vi satser på å få til svømming for Røde fjær gruppa i uke 41. Da deler vi inn i grupper og 

alle får en dag på Ringeriksbadet. Vi skriver på ukeplanen når ditt barn skal bade. Storefot 

skal ha svømmeopplæring i desember.  

I uke 41 får vi også en elev som har arbeidsuke. Han heter Sander og går til vanlig i 9. klasse 

på Haugsbygd ungdomsskole. Ta godt i mot han! 

Foreldresamtaler prøver vi på i uke 42. da får dere tider når snart, så dere får litt tid på dere 

til å rydde unna andre ting på akkurat det tidspunktet. Nå i høst kommer Didrik og Hege 

til å ha fem foreldresamtaler hver, mens Lene har samtaler med de andre 12.  

Fredag 27. oktober er det planleggingsdag, så da er barnehagen stengt.  

Dere er flinke til å ha riktig og nok klær til barna, men nå går vi inn i en tid som kan være 

litt vanskelig når det gjelder klær.. Husk dermed å ha litt av hvert tilgjengelig. Litt varmt 

som ull og fleece, men det kan også være varmt på dagen, så ha litt lettere klær på plass 

også. Det er også veldig viktig å ha minst to sett med regntøy og støvler som tåler regn på 

plass! Barnehagen blir fylt med dammer og vann når det regner mye, og da blir alle våte. 

Vindjakke, ørevarmer/tynn lue og noe lett å ha på hendene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søle og vann er helt 

topp! Men, vi må ha 

nok skiftetøy! Vi 

liker ikke å være 

våte… 



 

 

Da har vi mye å "henge finga i" i oktober også, så dette blir nok enda en fin måned for oss! 

Håper alle dere foreldre også får en god oktober måned! Nederst i dette månedsbrevet har 

Didrik skrevet om hva vi gjør når det gjelder idrett. Les om blant annet hvor flinke barna 

har blitt på sykkel!  

Er det ellers noe dere lurer på, eller har tilbakemelding på, ta kontakt med oss! 

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

 

Hei på dere igjen  

Da var september ferdige for denne gang. Det har hvert en innholdsrik måned med mange 

opplevelser og aktiviteter. Vi skulle ha fokus på sykling denne måneden og det har vi hatt 

også. Vi har hatt med oss sykkel flere dager ut i skogen og har hvert på noen andre små 

turer også rundt om i nærområdet. Vi hadde noen som ikke syklet uten støttehjul men 

disse har nå sluttet, og sykler helt av seg selv og har blitt så flinke. Det var en skikkelig god 

følelse for dem for de var så stolte over å mestre dette. Det er noe barna ser frem til spesielt 

når det er mange som sykler uten fra før av.  

Vi hadde også tenk å ha hinderløp denne måneden men det har vi dessverre ikke rekt så det 

skal vi ha nå igjen når oktober starter. Det har hvert så mye annen god aktivitet her så vi 

har ikke fått helt tiden dessverre   

Måneden som kommer så går vi inn i en periode hvor vi har barnehagen som base så da 

tenkte vi at vi skulle være en del i hallen og selvsagt uteområdet vårt ellers også. Men da 

skal vi prøve oss på litt turn aktiviteter. Det er mange ting i hallen vi kan gjøre for å 

fremme god aktivitet så den skal vi bruke skikkelig. Her kan vi gjøre det meste som fotball, 

håndball, turn, forskjellige regelleker, osv. Vi har hatt som mål det siste året at innen idrett 

så skulle vi ha spesielt fokus på de grunnleggende bevegelsene som vi kaller det. Dette er 

for eksempel hoppe, løpe, sparke, kaste, hinke osv. Dette er øvelser som vi har mye om fra 

før av i hverdagen vår men på disse dagene kan vi litt mer spesifikt ha fokus på akkurat 

dette. Det som er målet for de grunnleggende bevegelsene er at de kan bli automatisert så 

kroppen og sansene våre bare sier at nå skal vi for eksempel hoppe uten at vi må stoppe å 

tenke. Etter hvert som vi mestrer dette så kan vi gå videre å si at vi skal hoppe og så slå 

ballen i lufta da setter vi sammen forskjellige bevegelser som er neste trinn på stigen før vi 

kommer til for eksempel reine idrettsgrener. Så dette skal vi da overføre tilbake til turn, 

ved å øve inn en bevegelse så kan vi da jobbe videre å sette sammen flere hvis vi lærer den 

første så godt først  Menneske kroppen er bygd for fysisk aktivitet.    

Mvh Didrik 
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