
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med fare for å gjenta meg selv: Tiden går da fryktelig fort!! Nå er det faktisk ikke lenge til 

jul! Men først skal vi ha mange fine dager i november måned.  

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

Vi begynner med fuglesamlingene vi har hatt. Vi har snakket om hvem fugler som flyr til 

varmere strøk, trekkfugler, og hvilke fugler som blir i Norge hele året, standfugler. Barna 

kan mye om dette, og vi ser at når vi snakker om dette knytter barna sine egne fugler til 

dette. Vi følger også godt med på fuglebrettet om dagen, for her er det mange fugler! Vi 

har begynt å legge ut mat, så har dere brød dere ikke bruker, ta det gjerne med, så får 

fuglene mer mat. Vi har også sett fugler, da helst gjess, som har flydd i formasjon over oss 

flere ganger. Disse fuglene lager mye lyd, og vi hører dem lenge før vi ser dem!  

En ting vi ikke fikk gjort i oktober, som vi gjerne skulle gjort, var å lage rognebærgele! Vi 

har vært på jakt etter rognebær flere ganger, men har funnet veldig få bær. Så få at det ikke 

var noe å lage gele av… Da var konklusjonen vår at det må være veldig lite rognebær i år! 

Så da får vi finne ut hva som stemmer: Når det er mye rognebær, kommer det mye snø. 

ELLER Når rogna har mye bær, kommer det lite snø, for den skal ikke bære tungt to 

ganger samme år.. Stemmer det siste, gleder vi oss til masse snø denne vinteren!  

Månedsbrev fra 

Elgtråkket 

November 2017 

 Litt å huske på i november: 

 6.11: ha med dag 

 20.11: Eva fire år. 

 21.11: Aktivitetsdag for røde fjær i kleivhallen. 

 24.11:  Slakting 

 27.11: Ulrik fire år. 

 1.12: Julegateåpning på Vik torg! Vi synger! 

 



 

 

Den siste båtturen for i år var i oktober, og det var en super båttur! Vi hadde strålende vær 

og tøffet rundt på Steinsfjorden og Tyrifjorden for å si litt takk for denne sesongen. Nå 

gleder vi oss til våren, og nye turer på fjorden med Gjedda!  

Verdensdagen for Psykisk helse markerte vi på Elgtråkket. Vi snakket om personer som 

ikke hadde det så bra, og hadde mye røde tanker. Her hadde barna mye fint å komme 

med! Mange spørsmål og svar kom frem og flere av barna hadde kjent på dager hvor de 

hadde mange røde tanker. Men, alle hadde også merket at det var noe som gjorde at disse 

røde tankene alltid gikk over og hodet ble fylt av grønne tanker!  

Bading har vi fått til for alle på røde fjær gruppa. Det har vært glade barn som har hatt det 

helt supert i bassenget sammen med Didrik og Jonas! Storefot blir det bading for i 

desember.  

Eventyr og historier har det også vært mye av i måneden som er forbi. Vi har lest bøker og 

fortalt eventyr. Dramatisert eventyret om Skinnvotten var like moro som vi husket det fra 

i vår. Og barna husket replikkene og hvilke dyr de helst ville være. Moro å se hvordan 

barna lever seg inn i det å dramatisere, og mange overrasker oss stadig med å kunne alle 

replikkene sine, men også å hjelpe de som kanskje ikke husker alt.  

Grisene skal vi mate en gang i uka, og det er på mandager. Da skriver vi på ukeplanen hvem 

som skal ha med seg mat, så det er viktig at dere foreldre følger med på dette. Vi ser at 

grisene vokser og er glade når vi kommer med mat til dem.  

Vi har hatt noen fine uker på Solplassen i oktober, 

og noen dager har vi hatt besøk! Små og store fra 

ekornstubben har vært med oss, og det er både 

rørende og fint å se hvor flinke barna våre er med de 

yngre barna. De hjelper til og er så gode mot dem! 

Herlig!  



 

 

Vennskap jobber vi med hele tiden. Vi er der det skjer, både i lek og ellers, for å veilede, 

være delaktig og rose. Akkurat nå har vi jobbet mye med å være inkluderende i lek, for det 

er ikke alle som er like flinke her. Vi ser at ros hjelper her også, så vi gir mange positive 

tilbakemeldinger når barna er gode mot hverandre og er flinke til å si ja når noen kommer 

å spør om å få bli med i leken. Nå har vi en periode hvor vi kartlegger hvor mange som 

leser månedsbrev og ukeplan, så har du lest ned hit, si Kjøttmeis til en av oss ansatte på 

Elgtråkket når du ser oss neste gang.  

 

 

 

Sang og musikk er noe barna er veldig glade i, og dette prøver vi å ha i hvert fall en gang i 

uka. Da tar vi med oss høyttaler og spiller musikk. Det tar ikke lang tid før det er fullt av 

danse- og sangglade barn som flokker seg rundt! Vi har også sangsamlinger hvor Jonas har 

med gitaren, og vi synger med. Dette er så koselig, og da koser vi oss som bare det! 

Storefotgruppe  har vi hatt flere ganger. Da driver vi stort sett med Trampolinebøkene, og 

dette er stort stas! Denne måneden har vi jobbet mye med forskjellige mønster og det å 

fargelegge innenfor strekene. Det er moro å se hvordan barna jobber med oppgavene de 

får. Noen bruker lang tid, mens andre er ferdig veldig fort. Hensikten med dette, er at det 

skal være gøy, så vi stresser ikke med at de skal være så nøyaktig, men vi gir litt råd og vink 

på veien… Vi har hatt en felles gruppedag sammen med de andre avdelingene. Ellers har 

alle storefotene vært på en aktivitets/språkdag i kleivhallen. Dette hadde vært moro. Barna 

fortalte og hadde tydeligvis hatt en fin dag sammen med de andre maxibarna i 

kommunen. 

I oktober har vi feiret to bursdager:  Sanna har blitt fire år, og Johannes har blitt fem år! 

Hipp hurra og gratulerer til dere to! 

 

"Barnehagen skal bidra til at alle barn får en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek. 

Barnehagen er også en forberedelse til aktiv deltakelse i samfunnet og bidrar til å legge 

grunnlaget for et godt liv". 

Fra rammeplanen. 



 

 

Da tar vi fatt på november! Vi har selvfølgelig mange planer denne måneden også!  

Det store som skal skje i november, er slakting. Dette skal vi forberede barna på så godt vi 

kan. Spør gjerne hjemme også om griser og slakting og hvilke tanker barna har om dette. 

Dersom dere tenker at deres barn kan ha problemer med å takle det, si fra til oss om dette. 

Slakting blir som nevnt over fredag 24. november. Det kommer mer informasjon om 

dette på ukeplanen, så følg med. Vi fortsetter å mate grisene på mandager, og nå deler vi 

inn i røde fjær og storefot, som annenhver mandag har med mat, og går opp for å mate. 

Dette kommer også til å stå på ukeplanen.  

Ellers skal vi jobbe videre med grønne tanker, glade barn. Vi kommer til å spille et spill 

hvor vi kommer inn på tanker og følelser. Da deler vi oss i grupper på få barn, så alle får 

best utbytte av dette spillet.  

Fuglene er rundt oss hele tiden, og fuglemat skal vi lage! Da lager vi hjemmesnekrede 

meiseboller, noe fuglene elsker! Vi har også med mat ut i skogen som vi legger på 

fuglebrettene. Fuglene i skogen spiser mye, for når vi kommer tilbake til skogen dagen 

etter, er all maten borte som regel. Spørs om det er noen ekorn der også som er glade i 

mat… som nevnt før, ta gjerne med brød dere ikke vil spiser selv, så barna kan gi det til 

fuglene! Både vi og barna syns det er artig å observere fuglene på fuglebrettet. Her ser vi 

mange kjente fugler, og barna vet hvem som er hvem!  

Nå som det nærmer seg jul, tar vi også frem julesanger for å øve til julegateåpningen på 

Vik torg. Her pleier vi å synge i kor, alle barn fra Naturbarnehagen, og da trenger vi å øve 

litt på det. Barna syns ofte det er stas å begynne med julesangene igjen. Julehistorier blir 

det også noe av fremover, og vi har snik-begynt litt på Snekker Andersen og Julenissen.  

Vennskap og lek har vi hatt fokus på hele tiden, og vi fortsetter i samme spor! Vi syns 

dette er noe av det viktigste som skjer i barnehagen, at alle føler seg verdsatt og at alle har 

venner. Det vi ser i løpet av dagen, er stort sett inkluderende barn som tar hverandre med 

på leken. Leken er fin og vi er også opptatt av å lære barna at noen ganger bestemmer du, 

mens de bestemmer en annen gang. Det er ikke så lett for fire og femåringer å alltid 

skjønne dette, men etter å ha hatt fokus på dette over en lengre periode vil jeg si at dette 

er noe som barna også er opptatt av nå. Veldig bra!   

 

 

 

 

"Venner gjør verden til et godt 

sted å være!" 



 

 

I oktober skal vi rope høyt hurra for to bursdagsbarn. Dette er Eva og Ulrik som begge 

fyller fire år! Hipp hipp hurra for dere to! 

Litt fra fagarbeider Didrik: 

Hei på dere 

Da var vi ferdige med oktober og det har gått unna i en fei og det har hvert så mye moro 

som har skjedd denne måneden  Vi har ikke hatt så mye turn aktivitet som vi håpet på 

men har fått gjort en del. Har hatt en del øvelser som går på de grunnleggende 

bevegelsene som vi pratet om i forrige uke. Dette går også veldig inn under turn som vi 

skulle ha litt fokus på denne måneden. Vi har hinket, hoppet både rett frem og over ting, 

rullet, stupa kråke, noen har også prøvd på det med å slå hjul osv. Ungene var veldig flinke 

og de  får til det aller meste som vi finner på til de. Og hvis de ikke får det til så er det 

mange som er flinke og støtter og hjelper til. 

Denne måneden her skal vi ha grunnbevegelsene løpe og kaste som vi skal se litt på. Her 

skal vi finne oss noen forskjellige leker som vi skal bruke når vi skal øve litt og se hva barna 

kan. Alle aktiviteter og leker som skjer i løpet av dagen er det som regel noe med løping 

eller at det er noe i nærheten av dette. Vi skal ha noen ballaktiviteter denne måneden også 

så det er veldig naturlig at vi beveger oss inn i hallen for å ha litt håndball. Her er det mye 

moro man kan gjøre for å sette sammen disse to bevegelsene. Man kan løpe mot mål og 

så kaste, eller man kan dra med en bevegelse til å løpe, hoppe så kaste. Det er så mange 

muligheter for aktivitet både her i barnehagen og i nærområdet og selvsagt på trollhaugen 

som vi skal være de tre neste ukene  Mulighetene er noe vi må se etter helle dagen for å 

få til mest og best mulig aktiviteter for alle ungene her i barnehagen  

Hvis det kommer litt snø så skal vi også prøve å få litt forskjellige aktiviteter ute i snøen og 

det gleder vi oss til!  

Mvh Didrik 

 

Da gjenstår bare for oss å si god november måned! Er det noe dere lurer på eller har 

tilbakemelding om, ta kontakt med oss! 

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