
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lange januar er over og vi er kommet godt i gang med det nye året 2018!  

Det har vært mye snø å boltre seg i nå! Dette har vi på Elgtråkket utnyttet max! Vi har akt, 

gått på ski og bygget i snøen.  

I haugene utenfor gjerdet borte på parkeringa, har 

vi bygget snøhuler. Noen av barna er veldig ivrige 

på å bli med å bygge, mens andre aker og har det 

gøy på andre måter. Fullt liv og røre er det i hvert 

fall!   

Ski har vært en stor del av hverdagen vår. Barna har 

tatt på ski så fort de har kunnet, og vi har brukt 

området inne i barnehagen og området 

fotballbanen/utenfor klubbhuset. Ser at barna blir flinkere og flinkere etter hvert som 

tiden går, og balanse og koordinasjon er på plass! Farten blir også høyere og vi ser at barna 

koser seg med sin egen utvikling!  

Storefot har kommet i gang med skiskole og 

instruktørene der sier at de fra naturbarnehagen 

er så flinke at de må finne alternativt opplegg! 

Dette er artig å høre både for barna og oss 

voksne! Storefot var også invitert til ski- og 

akeanlegget i Sundvollen. Her var alle maxiene i 

Hole på plass, og det ble bare aking og ikke ski på 

Månedsbrev fra 

Elgtråkket 

Februar 2018 

 Dette må vi huske i februar: 

 5.2: Ha med dag! 

 7.2: Thea fem år! 

 20. og 22: Assistentkurs, så disse dagene er i færre voksne på jobb. 

 21.2: OL! 

 24.2: Julie Sofie fem år! 

 27.2: Anna seks år! 

 

 



 

 

våre. Dette var en super dag hvor vi koste oss med pølser, kake, varm saft, hyggelig selskap 

og ikke minst aking i den bratte, artige akebakken. Trampolinebøker har vi også fått tid til 

noen dager, og dette er alltid stas! Her har vi lært om mindre og større, og hvilken dag vi 

har bursdag! Det var mange som ikke visste når de hadde bursdag, så dette skal vi øve 

videre på. 

Aking har det også blitt mye av for oss i januar! 

Vi hadde en super aketur på Bye gård sammen 

med både rever og rådyr! Den lange bakken på 

jordet på Bye gikk superfort etter hvert og barna 

var tøffe som bare det! Vi har vært så heldige at 

vi har hatt Trollhaugen i tre uker nå, og her har 

rådyrene laget en skikkelig bra akebakke. Denne 

har blitt flittig brukt hver dag! Det er flott å se 

hvordan barna koser seg her, men også hvordan 

de deler akebrett, står i kø uten å snike og tar hensyn og passer på hverandre! Det er blitt 

litt knall og fall her, men da er det alltid et barn som trøster, før vi voksne rekker å komme 

til.  

Venner og vennskap har vi fått snakket litt om, både i gruppa, men også ute i 

hverdagssituasjoner. Det er nesten enklere å snakke om dette når det skjer noe i hverdagen 

som gjør at vi kan ta det opp. Det blir mer naturlig og vi ser at barna lettere klarer å 

relatere seg til det. Det er ikke alt vi voksne klarer å få med oss, spesielt ikke når det er 

hentesituasjon og vi skal gi tilbakemeldinger om dagen til dere foreldre. Da setter vi stor 

pris på om dere sier fra til oss dersom det er noe som har skjedd som har blitt en vond 

opplevelse for barnet deres. På denne måten er det lettere å ta tak i dette for oss etterpå.  

Et eksempel: 

En mamma sier fra til meg at dagen i forveien hadde barnet hennes blitt utestengt i lek. 

Opprinnelig var de fire stykker i leken, men en av barna ville ikke ha med barnet hennes. 

De to andre barna bekreftet at dette var sant, at da barnet hadde blitt utestengt fra leken. 

Dagen etter skal vi ha grupper med røde og grønne tanker, og vi setter da disse fire barna i 

en gruppe. Vi snakker om hva som har skjedd dagen før, og alle har en forklaring på hva 

som har skjedd. Vi prater frem og tilbake og har en veldig fin samtale, men ikke minst 

kommer barna selv frem til en ny regel: Det er ikke lov å stenge noen ute fra leken!  

 

 



 

 

 

Det er ikke alltid barna tenker over at det kan såre noen å for eksempel stenge noen ute. Vi 

må hjelpe barna til å forstå og tenke over hva en slik hendelse kan gjøre med et annet 

menneske. Vi ser at små grupper hvor vi snakker om nettopp slike hendelser, er gull verdt! 

Vi kommer til å fortsette med disse gruppene.  

 

 

 

 

Vi hadde satt opp på planen eventyret om reven som gjeter. Her lurer reven kona til å tro 

at han kan bli en flink gjeter, men så spiser han opp alle dyrene hennes i stedet. Vi har hørt 

dette eventyret på lydbok flere ganger. Vi har ikke fått snakket så mye rundt dette som vi 

hadde tenkt, men en dag hadde vi en samling om det å lyve. Her var det mye som kom 

frem, men de aller fleste sa at det ikke var bra å lyve.  

Musikk er en stor del av hverdagen vår! Barna elsker å høre på og danse etter musikk. Vi 

har med oss høyttaler i skogen flere ganger i uka, så da blir det god stemning blant elgene! 

Jonas spiller også gitar for oss, og vi har begynt så vidt det er med noen sanger fra Trond 

Viggo Torgersen. Barna syns disse sangene er kule, og vi hører på disse jevnlig for at de skal 

lære dem bedre. Mye tekst å lære på disse sangene! 

 

Da er vi over i februar og da kommer det nye og spennende planer!  

Vi fortsetter med små samlinger om røde og grønne tanker, for dette ser vi har god effekt 

på barna og samspillet dem imellom. Barna er flinke til å snakke om og sette ord på 

følelser og tanker de har, og dette ser vi er godt og bra for barna! Det samme gjelder 

vennskap. Tema vennskap går litt inn i det vi snakker om i røde og grønne tanker. Det blir 

noen ganger litt konfliktløsning også, som samtidig er med på å knytte sterkere 

vennskapsbånd. Dette fortsetter vi med!  

Når det gjelder eventyr og historier fortsetter vi også med dette. Det har blitt en del av 

hverdagen vår hvor vi leser et eventyr eller en historie for barna. Å høre på lydbok er også 

noe barna liker godt, så dette blir det mer av i tiden som kommer! 

I Rammeplanen står det blant annet at "barnehagen aktivt skal 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". 



 

 

Ski og skøyter blir det nok mer av nå som vi snart skal ha tre uker i lavvoen (fra uke 6 til 

og med uke 8). Skiskole for storefot blir det tre ganger til og det er 5. februar, 9. februar 

og 12. februar.  

Men, vi skal vie mesteparten av tiden vår på et prosjekt denne måneden. Dette er et 

avisprosjekt! Vi har lyst til å få med barna på å lage en avis. Her skal barna være 

journalister, fotografer og de som produserer avisa. Vi kommer til å ha mange samlinger 

om hva en avis er, hvilke tanker barna har rundt dette og hva som kan være aktuelt stoff å 

ha med i avisa vår. Vi har ikke snakket med barna om dette enda, men i løpet av neste uke, 

begynner vi med samlinger og planlegging av hvordan dette vil foregå. Vi gleder oss til 

dette og vi lurer veldig på hva som kommer frem og hvilke tanker barna får rundt dette 

prosjektet.  

 

 

 

I februar begynner rushet på vårens bursdager. I januar var det ingen vi kunne feire, så nå 

gleder vi oss til å rope veldig mange ganger hurra!! Vi begynner med Thea som blir fem år 

7. februar, så er det Julie Sofie som blir fem år 24. februar og til slutt skal vi ferie den første 

seksåringen vår, nemlig Anna som har 

bursdag 27. februar! Hipp hurra for alle 

dere tre!! 

Nederst i dette månedsbrevet, kan du 

lese hva Didrik skriver om natur, 

motorikk og lek! 

Da håper vi alle får en fin februarmåned! 

 

 

Hilsen fra Hege, Didrik, Jonas, 

 Per – Erik og Lene! 

 

 

"Barnehagen skal bidra til at barna utforsker og gjør seg erfaringer med ulike 

skriftspråkuttrykk, som lekeskrift, tegning og bokstaver, gjennom lese- og skriveaktiviteter" 

Fra Rammeplanen. 



 

 

Litt fra fagarbeider Didrik: 

Gjennom lek i naturen lærer barna å "lese" situasjonen, de lærer å kjenne at en stein er 
glatt, at isen holder. Barna søker de utfordringer som gir mestring. De "trener" hele tiden 
på å mestre grunnleggende ferdigheter (Fjørtoft, 2000)"  

Barnene i en naturbarnehage har en stor fordel da de er ute helle dagen ute i skogen hvor 
utfordringene starter fra vi går ut fra porten og kommer tilbake til barnehagen. Det 
handler ikke bare om at vi kan hoppe høyere enn andre men at ungene klarer og lese 
terrenget ang om det er glatt på den steinen så da går vi rundt og trår på den andre 
stokken i stede. Men så klart vi har store fordeleler sammenlignet med tradisjonelle 
barnehager.  

Naturen inviterer til allsidig fysisk lek og stimulerer barnas motorikk på en god måte. Det 
er summen av alle utfordringene som ungene får i løpet av et liv i barnehagen som avgjør 
hvordan motorikken utvikles videre. Den variasjonen som ungene møter hver dag her i 
barnehagen er veldig unik og er med på gjøre det spennende og morsomt når de helle 
tiden kan utfordrere seg selv fra de begynner i barnehagen. De tingene som er en stor 
utfordring på sommeren kan være en helt annen når vi kommer til vinteren dette med alle 
årstidene vi har som gjør ting utfordrende. Tenk bare det å gå ut til solplassen på en vår 
dag med lite klær og joggesko. Mens når det kommer til vinteren så er sekken litt tyngre 
for vi har med tjukkeklær og tunge vintersko med alle snøen som gjerne er om vinteren. 
Dette er helt klart med på å gjøre at utfordringene hos oss er større og da større utvikling 
fortere på de motoriske ferdighetene.  

Håper dette blir en knall måned igjen som vi skal ha det skikkelig moro J Vi skal fortsette å 
gå på ski og bruker kong vinter videre som vi gjør nå. Det skal avholdes vinter OL i februar 
som vi skal få prøvd oss på litt forskjellige idrettsgrener som kanskje mange av barna ser på 
tv hvis de får med seg noe av OL. Vi er i barnehagen denne måneden så vi skal også prøve 
oss noen turer i hallen for å få litt avveksling og annen aktivitet J  

Takk for nå hilsen Didrik  
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