
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da er vi inne i julemåneden! Å, det er så koselig, så vi skal prøve alt vi kan på å ha det helt 

tipp topp!  

November er over og her er et lite tilbakeblikk på hva vi har brukt tiden på: 

Det som har vært det største tema i høst har vært grisene, og vi har sett fremover mot 

dagen de skulle slaktes. Vi har tatt turen opp til Bye hver mandag for å mate de tre grisene, 

og de har fått så mye god mat! Taco, sjokoladekake, masse frukt og grønt og 

middagsrester. De har goflet i seg, og det har akkurat vært som at de har visst at når vi 

kommer, så blir det litt ekstra godsaker! Vi har fått et forhold til dem, så da dagen kom for 

slakting, var vi spente på hvordan dette skulle gå. 

Slaktingen var en veldig interessant opplevelse! Det er helt utrolig hvor fine barn vi har! 

Alle fulgte interessert med, og de var nysgjerrige og spurte om hva som skjedde. Vi så 

ingen som syns dette var skummelt eller ekkelt. De som slaktet fortalte hele tiden hva de 

gjorde, og vi fikk både kjenne, se og høre om de ulike delene som ble tatt ut av grisen. 

Veldig bra! Så vi kan vel konkludere med at dette var et særdeles vellykket prosjekt! 

 

 

 

Månedsbrev fra 

Elgtråkket 

Desember 2017 

 Litt å huske på i desember: 

 1.12: julegateåpning Vik Torg. Møt opp kl. 1645. 

 4.12: ha med dag 

 12.12: julebord på Solplassen 

 13.12: Lysfest!  

 18.12: Nissefest på Furutoppen 

 24.12: Theo fire år!! 

 

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

innsikt i matens opprinnelse, produksjon av matvarer og veien fra mat til måltid". 

Fra Rammeplanen 



 

 

 

 

Fuglene i skogen er vi veldig på godfot med! Flere av barna har med mat til fuglene som vi 

legger ut, og dette er noe de små fjærkledte vennene våre setter stor pris på! Vi har hatt 

noen fuglesamlinger, hvor Johannes og Lene har fortalt og vist bilder av flere fugler vi 

finner i skogen vår nå på vinteren. Barna kjenner fuglene igjen, og vi ser at de ofte spør 

Elgtråkkets fugleguru, som er Johannes, om hvilke fugler det er vi ser dersom de er usikre. 

Artig å høre på hvordan praten er når de funderer og studerer småfuglene våre! 

Røde fjær lagde noen flotte meiseboller som helt sikkert småfuglene blir glade for! Da 

blandet vi fett og frø oppi en kopp, la det i fryseren og vips var det fine meiseboller! 

 

 

 

Eventyret vi har hatt denne måneden er Askeladden som kappåt med trollet. Dette har vi 

hørt mange ganger, og vi har hørt det på forskjellige måter: Vi har lest det for barna, og 

vist bilder. I tillegg har vi hørt det på lydbok i ulike varianter. Veldig gøy!  

Sang og musikk har vi også fortsatt med, men nå har rocken blitt erstattet av julesanger. Vi 

har øvd masse på sangene som vi skal fremføre på julegateåpningen 1. desember. Dette 

gleder vi oss til, så håper mange dukker opp i vårt nissekor! Når vi har hatt disco på 

fredagene, har det vært dans og synging, og barna opptrer for hverandre.  

I slutten av november, kom også snøen, og da ble det vill jubel blant elgene! Den første 

snøen er stas, så da var det flaks at vi var på Trollhaugen, for her er det moro å ake! Vi har 

kost oss masse i akebakken her!  

"Barna skal få naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold, og barnehagen skal 

bidra til at barna opplever tilhørighet til naturen". 

Fra Rammeplanen. 

Vi fikk blant annet kjenne 

på tunga på grisen… 
Her er vi på Bye for å gi 

grisene mat! 



 

 

Svømmeopplæring for storefot har vi kommet i gang med, og det har så langt vært de 

som skal begynne på Røyse som har badet. De som skal til Vik/Tyrifjord har noe å glede 

seg til i desember.  

Røde fjær gruppa hadde en fin dag i kleivhallen sammen med de andre fireåringene i 

kommunen. Her var det flere av barna som møtte på kjente, så det var stas!  

Storefot har jobbet noen dager med trampolinebøkene. I tillegg har vi hatt en felles 

gruppedag med de andre storefotene fra rev og rådyr. På disse gruppene er målet at de skal 

bli enda bedre kjent, og vi ser at nye vennskap dannes og at barna leker litt på tvers av 

avdelingene. På tampen av november var det tur til Hole kirke for Storefot. Her hørte vi 

og dramatiserte vi juleevangeliet. Vi sang sanger og fikk til og med se på det flotte 

kirkeorgelet!  

To bursdager har vi feiret i november, og det er to fireåringer! Eva og Ulrik har vi sunget 

for, og ropt hipp hurra for! Gratulerer til dere! 

 

Vennskap er noe vi alltid har mye fokus 

på, og det har vi også jobbet med i 

november. Vi fortsetter med inkludering 

og det å dele, ta med andre i leken og la 

andre bestemme. Dette er vanskelig for 

noen, men det er enklere å veilede barna 

på rett spor når vi har snakket så mye om 

det på forhånd. Vi ser stor bedring her, 

og barna prøver veldig å få dette til. Bra 

jobba, elger! 



 

 

 

Da er vi over på desember, og erfaringsvis betyr det rimelig mye stress og jag. Men, her i 

barnehagen skal vi prøve å ta det helt med ro! Vi kommer ikke til å masseprodusere gaver 

som barna skal ha med hjem. Er dere heldige, får dere en! Vi tar dagene som de kommer, 

og vi kommer ikke til å ha et stramp program.  

Vi ønsker en hyggelig førjulstid, med julesanger, pynting av juletre i skogen, julehistorier 

og helst besøk av skogsnissen… 

Noen ting, som også er hyggelige, er alt spikret på kalenderen vår, og det er lysfest. Da står 

vi opp tidlig, for å være klare ute i barnehagen kl. 0730. Da synger vi i kor med våre 

morgenstemmer og koser oss etterpå med boller, saft og pepperkaker. En veldig hyggelig 

morgen som vi håper mange av dere har mulighet til å bli med på.  

Nissefest er også noe som er et klart høydepunkt i Naturbarnehagen! Da møtes hundrevis 

av barna våre med familie til grøt og saft på Furutoppen. Furutoppen er pyntet med 

mange fakler og bål, så det er så koselig at det er vanskelig å beskrive her. Dere må ta 

turen! 

Ellers handler julen om å være god mot andre, og dette skal vi snakke litt om. Er det ting 

vi kan gjøre mot andre som gjør dem glade? Eller kan vi hjelpe noen på en slags måte? 

Barna våre pleier å være fulle av gode ideer, så her kommer det nok mye fint frem! 

Vi fortsetter også å mate fuglene, så ta med det dere ikke trenger av brød. Vi skal også 

snakke litt mer om fuglene på fuglebrettet. 

Baking er også noe som hører julen til, så et eller flere slag julekaker kommer nok hjem en 

dag! Ta med et glass som barna kan fylle med litt godsaker. 

Julekalenderen vår i år er røde hjerter, et til hver av barna. Her står det noe fint om barnet, 

og det er bildet av barnet. Dette kommer vi til å trekke som høvdinglapper hver morgen. 

Barna får med seg hjertene hjem. Vi håper dette er en ting barna setter pris på.  

I desember har vi en bursdag og det er Theo! Han blir fire år på selveste julaften! Vi 

kommer til å feire Theo før jul. Vi gleder oss til å rope hipp hurra for han! 

Da gjenstår bare å ønske dere alle en riktig god jul og et godt nytt år! Vi gleder oss til nye, 

fine dager sammen med dere i 2018! Kos dere med julefri! 

Julehilsen fra Jonas, Per- Erik, Didrik, Hege og Lene! 

Les litt videre nedover på dette brevet, for under kommer litt om idrett fra Didrik! 



 

 

Litt fra fagarbeider Didrik: 

Hei alle sammen! 

Denne måneden skal vi fortsette med noe vi har drevet med før denne høsten, altså turn. 
Vi har drevet litt med det, men skal se mer på det denne måneden som kommer. Forrige 
periode vi drev med turn drev vi med stupekråke blant annet, og nå kan vel nesten alle 
sammen dette, for vi har jobbet med hinderløyper hvor vi har lagt inn å stupe kråke. Vi 
skal fortsette med dette i leken hvor vi skal bruke benker til forskjellige øvelser og leker. 
Her skal vi prøve oss med å gå oppover og nedover, krabbe opp/ned, gå på benken med 
forskjellige bevegelser på armene osv. Skal også ha noen morsomme leker med musikk J  

Men hvorfor er turn så morsomt og spennende? Ungene elsker når vi setter opp en 
hinderløype som de kan drive med. Og disse har stort sett alltid mange "turn" elementer i 
seg. Turn er en av de idrettsgrener som i sum gir best verdi i forhold til styrke, 
bevegelighet, spenst og koordinasjon. Så dette er det som vi jobber mye med hele tiden.  
Grunnleggende bevegelser kan man finne overalt i turn.  

 Hvis snøen holder seg så skal vi ikke se bort ifra at noe kan bli byttet ut med noen 
forskjellige vinteraktiviteter, nå som snøen ligger og det ser ut som det skal holde seg kaldt 
en stund til. Vi holder også på med å utvikle og bygge en skøytebane på baksiden på ansatt 
parkeringen som vi håper skal bli kjempe morsom å kunne bruke etter hvert for både store 
og små.  

Så får bare ønske dere alle sammen en riktig god jul! 

Mvh Didrik  
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