
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godt nytt år alle sammen! 

Vi på Elgtråkket er klare for et nytt halvår sammen med dere! Dette er siste del av tiden 

med barnehagebarn for mange av dere! 11 av barna våre går inn i siste del av 

barnehagetiden, og det syns i hvert fall vi er litt rart! Tiden går fort! 

Et lite tilbakeblikk på desember vil vi ha, for dette var en fin måned for oss: 

Didrik ventet og ventet på å bli pappa, og det tok sin tid! Men to uker på "overtid" kom 

Leah til verden. Vi har fått lov å hilse på henne alle sammen, så det var stas! Søt, lita frøken! 

Desember ble en kosemåned for oss! Akkurat som vi ønsket. Vi gjorde mange hyggelige 

ting sammen, og tok ting litt på sparket i vårt eget stressfrie tempo.  Vi begynte dagen 

sammen i garderoben og da trakk vi dagens nissehøvding. Dette var årets julekalender hos 

oss. Vi trakk et hjerte med bilde av barnet, hvor det sto ting bakpå som barna er gode til, 

eller andre fine egenskaper barnet har. Vi så at dette var veldig bra for barna, det å bli tatt 

opp til en voksen hvor vi da sammen med barna snakket om ting barnet var god på. Det 

var mange stolte smil å se disse morgenene! 

 Videre ble det baking på bålet. Deilige peppernøtter var stas å lage, og alle fikk med seg en 

liten smak hjem. Det ble også risboller som vi lagde i lavvoen. De smakte vi på den samme 

dagen, og de var supergode! Det ble også en smaksprøve med hjem. 

Månedsbrev fra 

Elgtråkket 

Januar 2018 

 Litt å huske på i januar: 

 8.1: Ha med dag 

 Hver mandag fra 15. januar: Skiskole for storefot. 

 Siste helgen i januar: Hagefugltelling 

 



 

 

En liten dompap lagde vi av ull, og det var litt vanskelig syns noen. Med litt hjelp, kom alle 

i mål med sin egen lille fugl, og vi håper på at dere la godviljen til og så at det var en 

dompap som lå inni pakken..! 

Desember inneholder også fine tradisjoner som vi setter stor pris på i Naturbarnehagen. 

Lysfesten var det mange som møtte opp på. Denne tidlige morgenen er en hyggelig stund 

og vi koste oss med pepperkaker, boller og varm saft. Barna sang med morgenstemmer, og 

alt var som det pleier å være på denne desembermorgenen: Helt herlig! 

Nissefesten på Furutoppen ble også, som vanlig, veldig stemningsfull! Mange barn med 

familiene sine møtte opp til en Furutoppen pyntet til fest med hundrevis av fakler! Det er 

stas for barna å vise frem plassene våre i skogen, og på en slik kveld vil jeg tro det er enda 

mer spesielt å ha med seg de man er glad i ut hit. Denne kvelden koste vi oss med grøt og 

saft og i tillegg kom nissen!  

Dagene i desember ble som sagt rolige, og vi koste oss med å synge julesanger, høre 

julehistorier og fortelle hverandre om forventninger vi hadde til jul. Julebordet i år var på 

Solplassen, og dette ble også helt perfekt! Nydelig julemat og barn som koste seg inni 

teltet som var pyntet til fest! Til og med Skogsnissen kom på besøk!  

Jonas har klippet sammen en film med filmsnutter vi har filmet i høst/vinter. Dere som 

ikke har fått denne på en minnepenn, kan fortsatt få den. Bare ta med en minnepenn, så 

kan dere se film av barnet deres i Elgtråkkets hverdag. Det ble en veldig fin film, og vi 

tenker at dette er gode minner, både for barnet og dere, å ha med dere videre. 

Storefot var også med på bading i desember. Alle sammen fikk tilvenning i vann og disse 

dagene var noe barna gledet seg til!  

Siden dere foreldre var så gode til å svare på brukerundersøkelsen vi hadde, vant vi penger. 

Disse brukte vi til å gå på kino! Dette var så bra! Vi tok buss til og fra Hønefoss og vi fikk se 



 

 

"Ekspedisjon Knerten" på kino! En annerledes dag enn vi er vant til, så dette var både gøy 

og spennende! 

Noe veldig spennende som skjedde i desember var at vi fikk skøytebane, og det rett 

utenfor porten! For en luksus! Denne har vi brukt så ofte vi kan, og vi ser gleden av 

mestring når barna klarer mer og mer på skøytene! 

Fugler er noe vi alltid har fokus på, og i desember kom det masse snø, noe som betyr at 

det er vanskelig å finne mat for småfuglene våre. Flere av barna har med seg mat som de 

mater fuglene med, og dette betyr mye! De lærer ikke bare det å legge ut maten fordi det 

var mat vi ikke trengte hjemme lenger, men de lærer blant annet at de hjelper små levede 

fugler å overleve. I stedet for å kaste skorper og brød vi ikke vil spise, er det fint å ta det 

med i bhg så vi kan mate fuglene med det. Barna er veldig bevisste på dette. Vi fikk også 

laget meiseboller som barna hang opp i skogen. Disse ble fryktelig fort borte, så vi tror at 

fuglene fikk god hjelp av ekorn som bor i skogen til å spise opp disse!  

Vennskap er noe vi bruker mye tid på hele 

tiden, hver dag! Denne gruppa med barn vi har nå er utrolig flinke til å leke sammen, men 

det er også en god del konflikter. Dette er helt vanlig, og en del av utviklingen og 

oppveksten. Det å lære seg å stå i konflikter og uenigheter, det å gi og ta er noe vi jobber 

med for at barna skal takle dette på best mulig måte. Vi ser at denne jobben bærer frukter, 

og vi ser at barna blir flinkere og mer reflekterte i forhold til dette. Dette er også et tema vi 

bruker røde og grønne tanker i. Det å dra røde og 

grønne tanker inn i konflikter eller i tema 

vennskap, er nyttig!  

En bursdag feiret vi i desember, og det var Theo! 

Theo har bursdag på julaften, så da feiret vi hans 

fireårsdag uka før jul! Stolt gutt fikk gul krone på 

hodet og koste seg stort da vi ropte hurra for han! 



 

 

  

Da er det januar, nytt år og nye muligheter. Vi har lyst til å gjøre litt nye ting når vi 

kommer over i et nytt år. Musikksamlingene med Jonas er alltid bra, og fra nå skal vi 

introdusere noen nye sanger for barna. Trond Viggo Torgersen har skrevet mange fine 

tekster og morsomme sanger, og vi prøver oss på noe fra han for å se hva barna syns om 

disse. Vi kommer til å lese gjennom sangene først, så barna vet hva de synger. Tekstene 

kan gå litt fort innimellom, men dette er super språktrening! Vi tror dette blir bra! 

 

 

 

 

Eventyr og historier er viktig! Jonas forteller historier, eller rollespill, hvor han bruker 

barna med i historien, og dette er noe barna liker veldig godt! Vi har også hele tiden 

eventyr som vi leser for barna. Denne måneden skal vi ha litt ekstra fokus på eventyret om 

reven som gjeter. Dette eventyret kan vi også trekke inn i andre ting vi jobber med, for 

eksempel det å fortelle sannheten, at det er oftest det som lønner seg. Vi kommer til å ha 

noe samlinger om dette, det å fortelle sannheten. Vi skal få barna til å reflektere litt rundt 

dette tema: Lønner det seg alltid å fortelle sannheten? Eller er det greit å lyve innimellom? 

Hva slags følelser får vi når vi lyver? Det blir spennende å høre hva slags tanker barna har 

rundt dette.  

Videre fortsetter vi med vennskap. Nå skal vi jobbe litt med gode sider. Vi så at hjertene 

med gode ord vi hadde før jul hadde en veldig positiv respons på barna. Vi ønsker å dra 

frem flere gode sider, og at barna skal se dette i leken. Vi voksne er der hele tiden for å 

veilede og hjelpe, og vi ønsker å sette fokus på gode gjerninger. Det skjer så mye bra i 

leken, og barna gjør så mye fine ting for hverandre. Vi ser også at når ett barn får ros, vil 

gjerne de andre også ha det. På denne måten ser vi at det fine barna gjør for og mot 

hverandre kan bli smittsomt med en god porsjon ros fra oss voksne! 

 

 

 

 

I Rammeplanen står det: 

" Barnehagen skal bidra til at barn leker med språk, symboler og tekst og stimulerer til språklig 

nysgjerrighet, bevissthet og utvikling". 

 

"Gjennom arbeid med etikk, religion 

og filosofi, skal barnehagen bidra til at 

barna utvikler interesse og respekt for 

hverandre og forstår verdien av likheter 

og ulikheter i et fellesskap" 

Fra Rammeplanen 



 

 

Å lære mer om, og følge med på Fuglene på fuglebrettet fortsetter vi med utover 

vinteren. Det er fascinerende å følge med på dem, der de henter mat og flyr frem og 

tilbake. Barna stopper ofte opp for å se hvilke fugler som befinner seg på brettet, og 

hvordan de oppfører seg. Mye læring i dette!  

Ski og skøyter blir forhåpentligvis en stor del av hverdagen vår fremover! Vi ønsker å gå på 

ski og skøyter så mye vi kan, så fint om dere alltid har dette på plass i bhg. Dersom vi 

tenker oss ut på lengre skiturer, gir vi dere beskjed så barna kan ta med staver akkurat 

denne dagen.  

Storefot skal på skiskole og denne begynner mandag 15. januar. Da blir vi kjørt i buss til og 

fra Ringkollen. Husk å bruk litt tid hjemme på å lære barna til å ta på seg og av seg skiene 

selv! Da slipper vi å bruke lang tid på dette før vi kommer i gang med skiaktivitetene der 

oppe! Vi gleder oss til skiskole! 

I skrivende stund har vi igjen en uke på Solplassen, før vi tar turen til Trollhaugen for tre 

uker her. På Trollhaugen er det akebakke, så da blir det helt sikkert full fart her!  

Vi ønsker dere alle en fin januarmåned, og er det noe dere lurer på eller har tilbakemelding 

på, er det bare å ta kontakt med oss!  

Helt nederst i dette månedsbrevet kan du se hva Didrik har skrevet om idrett , ski og 

bevegelse! 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fra fagarbeider Didrik: 

Godt nytt år til alle sammen! Velkommen tilbake til et nytt år i Natur og idretts 
barnehagen! 

Denne måneden skal vi skal vi nytte all den snøen som har kommet og ifølge 
værmeldingen så kommer det mye mer frem over i tiden som kommer. Da skal vi bruke 
denne måneden her til å få gått mange turer på ski ut til solplassen blant annet pluss at det 
er kjørt opp løyper på fotballbanene som er rundt på Svendsrud. Ungene syntes det er 
veldig moro å gå på ski virker det som på de i barnehagen. Når vi nå begynner å skal gå på 
ski skal vi ha fokus å koordinere armer og bein med hverandre. Så når høyre ben er 
fremme så er venstre arm bak og omvendt ved det andre beine dette vil gjøre det mye 
lettere når de skal gå på ski senere med staver. Dette med å koordinere øye hånd/fot kan 
være veldig vanskelig i starten men kommer seg fort med mye øvelse. Det kalles samspillet 
mellom synet og styring av håndas eller fotens bevegelser.  

Etter hvert skal vi prøve oss på litt sisten og forskjellige andre leker med ski på beine dette 
krever noe mer enn bare å kunne gå på ski bortover med at de må orientere seg litt rundt 
så de ikke går på hverandre og ta hensyn. Så de skal få nok av utfordringer når det går 
veldig greit med koordinasjon på ski tur så kan vi øke nivået noen hakk så det helle tiden 
kan føle på noe nytt. Storefotene skal jo også på ski skole pluss at i februar så skal vi ha 
vinter OL her i barnehagen. Så da kan vi få bruk for litt ekstra øving på ski denne måneden 
så vi er klare til OL.  

Ellers denne måneden så skal vi også få prøvd oss på en ake tur eller to denne måneden 
også. Det er mange fine steder å ake rundt her så vi skal prøve oss på det kan også ha med 
ski så kan man kjøre utfor med skiene sine J  

Takk for meg Didrik  
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