
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korte februar måned er over, og vi ser frem mot vår!  

I februar har vi som vanlig vært gjennom mye moro og lærerikt på Elgtråkket! Vi hadde 

satt av det meste av måneden til avisprosjektet vårt. Det var spennende å se hvordan dette 

ville utvikle seg, siden dette var noe vi voksne ikke hadde gjort før heller. Konklusjonen så 

langt er at vi har kommet godt i gang. Barna er ivrige og de vil skrive og lage reportasjer 

om mye! De får ta bilder selv, og de får bestemme hva som skal stå i teksten. Videre har 

det blitt naturlige grupper etter hva barna vil skrive om. Vi ser at det er barn som kanskje 

ikke er så mye sammen i hverdagen som også har skrevet sammen. Samarbeidet  barna 

imellom har også gått veldig bra! Det har vært flere barn som må dele på å ta bilder og 

være i fokus, og barna har løst dette på veldig bra måter. Så langt vi kan se har det faktisk 

ikke vært noen konflikter her! Vi har tatt utgangspunkt i at det er prosessen her som er det 

viktige, ikke hvordan resultatet ser ut. Men, vi 

gleder oss til å se det ferdige resultatet også..! 

 

 

 

Månedsbrev fra 

Elgtråkket 

mars 2018 

 Dette må vi huske i februar: 

 8. mars: Magnus seks år! 

 9. mars: Jonas sin siste dag på Elgtråkket  

 13. mars: Barnehagedagen "La meg skape". 

 14. mars: Sarah sin første dag på Elgtråkket  

 17. mars: Olav seks år! 

 Påskeferie. Siste bhg dag før påske er fredag 23/3.  første bhg dag etter 

påske er tirsdag 3. april.  

 

Pressen på plass når det er OL! 

Magnus, Haakon og Fredrik har ID 

kort på seg. Viktig at det syns at de 

er fra avisa! 



 

 

Når vi går løs på et såpass stort prosjekt som dette avisprosjektet, er vi opptatt av at dette 

er i tråd med hva som står i rammeplanen, og kommer innom fagområdene der. Her er et 

eksempel på hvordan dette prosjektet dekker alle fagområdene i rammeplanen, i mer eller 

mindre grad: 

Kommunikasjon, språk og tekst: 

Dette er et av de fagområdene vi er mest innom når det gjelder dette prosjektet. Barna må 

snakke sammen, samarbeide, diskutere, planlegge og gjennomføre. De må fortelle oss 

voksne hva som skal stå i artiklene og hvordan vi skal sette de opp. Barna lærer også nye 

begreper som for eksempel journalist, fotograf, overskrift, tekst osv. vi ser også at barna 

blir veldig interessert i å kunne lese og lære bokstaver. En samling vi hadde gjorde vi 

nettopp dette, å sette sammen bokstaver til ord. Vi begynte med IS, så FIS og til slutt ble 

ordet FISK. Dette er noe både røde fjær barna og storefot barna er opptatt av.  

Kropp, bevegelse, mat og helse: 

Kanskje det av fagområdene som er minst involvert her sånn direkte sett, men indirekte er 

det svært så representert! Ett eksempel: Tre av gutta skal lage reportasje om OL vi 

arrangerer i barnehagen. De vil gå bort til småbarna og følger med på hva de driver med. 

De skal ta bilder og følge med på hva som blir gjort. Etter hvert finner de ut at de må 

bevege seg mer rundt for å få gode bilder. De må legge seg ned på bakken, de må løpe ved 

siden av og de må strekke armene opp for å få med seg flere i selve bilde. Mye motorikk og 

mye ny erfaring ved det å ta bilder.  

Kunst, kultur og kreativitet: 

Barna blir svært så kreative når vi jobber med dette prosjektet! De finner ut ting de vil 

skrive om og ta bilder av, og de tenker ut hvordan de kan jobbe sammen for å 

gjennomføre det. De bestemmer hvordan artikkelen skal se ut og de er kreative i måten 

man tar bilder på og bruker dem. I rammeplanen står det blant annet under dette 

fagområdet: 

"Barna skal støttes i å være aktive og skape egne kunstneriske og kulturelle uttrykk"  

Natur, miljø og teknologi: 

Stort sett alt vi gjør foregår ute! Dette innebærer også at barna er oppmerksomme små 

som vet å utnytte alt vi har rundt oss i naturen. Dette ser vi i valg av ting og tang barna vil 

skrive om og ta bilder av. Vi ser at interessen for natur er stor, og dermed blir det lettere 

for barna å ta dette ut gjennom kreativiteten for så å lage en reportasje. Ett eksempel er 

noen gutter som har laget et innlegg om fuglene på fuglebrettet om vinteren og hva som 



 

 

skjer med fuglene når det er vanskelig å finne mat. Her trengte ikke vi voksne mer enn å 

bare skrive rett av det barna sa, for her er kunnskapen så høy i det de vil skrive om.  

Antall, rom og form: 

I rammeplanen står det om dette fagområdet: "Fagområdet handler om å oppdage, 

utforske og skape strukturer og hjelpe barna til å forstå sammenhengen i naturen, 

samfunnet og universet".  

Ja, akkurat det vi driver med store deler av dagen! Vi orienterer oss i nærmiljøet hvor vi 

skal og hvordan vi kommer oss dit. Vi teller antall bilder vi skal bruke og vi sorterer ut hva 

vi kan bruke i artikkelen. Barna måler og ser hvor og hvordan vi kan plassere bilde på siden 

i forhold til tekst som allerede står der. De finner løsninger sammen og de får nye 

erfaringer sammen.  

Etikk, religion og filosofi: 

Også et område som er godt representert i prosjektet vårt! I Rammeplanen står det blant 

annet i dette fagområdet: "Barnehagen skal bidra til at barna får kjennskap til, forstår og 

reflekterer over grunnleggende verdier og normer".  

Hva slags verdier vil vi at barna skal sitte igjen med? Dette jobber vi med kontinuerlig 

gjennom alle årene barna er hos oss. Også i dette prosjektet er dette synlig. Vi vil at barna 

skal ta hensyn til hverandres syn, og godta at andre har et annet synspunkt enn seg selv. Vi 

ønsker at barna utvikler toleranse og respekt for hverandre og undrer seg sammen. Vi har 

sett dette flere ganger at barna har nettopp tatt hensyn til hverandre i form av hva de for 

eksempel skal ta bilde av. "Du kan gjøre det sånn, så gjør jeg det sånn. Så setter vi det 

sammen til slutt og da blir det bra!" Jente fem år.  

Nærmiljø og samfunn: 

Ofte må vi gå et stykke for å finne det vi vil ta bilde av. For eksempel måtte vi oppsøke 

hester for å kunne skrive om og ta bilder av hester. På denne måten utforsker vi 

nærområdet og blir mer bevisste på hva som er rundt oss. Vi ser også at barna våre er 

veldig oppmerksomme på hva som befinner seg rundt oss. Det tror jeg er litt 

"Naturbarnehagesyndromet". De har sansene med seg, og får med seg små ting som 

kanskje ikke alle andre ser…  

Ja, dette er noe av det som kommer innunder disse fagområdene. Det er selvfølgelig mye 

mer og vi har mange flere eksempler, men det hadde blitt mye å skrive, og ikke minst 

lese… 



 

 

Selv om avisprosjektet har tatt mye av tiden vår i februar, har vi gjort mye annet gøy også! 

Vi har gått mye på ski. Barna vil gjerne gå på ski rundt omkring i barnehagen, og da går de 

ofte sammen flere. Vi ser at alle blir bedre og bedre på ski. Både balanse, skiferdigheter og 

koordinasjon er bra hos de aller fleste! De får 

også en bra balanse når de går uten staver.  

Det har vært OL nå, og det har vi også hatt i 

barnehagen! Da ble det skiskyting, curling, 

femmila og hopp! Hopp var både liten og stor 

bakke, og det var noen skikkelig bratte 

hoppbakker, som i hvert fall ikke jeg hadde turt 

å sette utfor! Men barna våre var skikkelig tøffe 

(og fryktløse..) og satte utfor bakkene! 

Imponerende!! Det hele ble avsluttet med 

medaljeseremoni hvor alle fikk medaljer, noe 

som var veldig stas!  

 

Eventyr har vi hatt mye av i februar. Det er ofte vi hører på eventyr på lydbok når vi spiser, 

og det liker barna våre godt! Nå har vi hørt på så mange forskjellige eventyr, men vi ser at 

barna får sine favoritter. Disse hører vi derfor på ofte! Ellers har det også vært mye dans og 

disco ute. Barna vet veldig godt hva slags sanger de vil høre, så da spiller dj Didrik 

sangønsker fra barna. 

En dag kom Didrik med en artig ide han hadde sett på nett. Vi skulle lage vår egen soft is! 

Dette så veldig lett ut da vi så på filmen på nettet, men det viste seg at så enkelt var det 

ikke.. etter mye risting og en god del klaging fra barna om slitne armer (etter ristningen), 

tok vi mikseren fra kjøkkenet og mikset det hele sammen. Så med litt juks, ble det soft is 

til alles store glede!   



 

 

Storefot har hatt de siste dagene med skiskole på 

Ringkollen. Dette har vært veldig positive dager! 

Det har sett ut som at alle har kost seg og har 

syntes at skiskole har vært gøy! Storefot har også 

hatt noen økter med Trampolinebøkene, og nå 

har det å fargelegge innenfor strekene, og jevnt, 

vært et tema. Ikke alle har tid eller ork til dette, så 

vi øver! 

 

I februar har vi feiret tre bursdagsjenter! Anna ble den første seksåringen på Elgtråkket, 

mens Thea og Julie Sofie har blitt fem år. Hipp hipp hurra for dere tre godjentene!  

 

Da er vi over i mars, og det som skal være første vårmåneden. Kulden har gjort sitt til at vi 

ikke har merket så mye til vår enda, men vi håper på mildere vær og god vårsol! Dagene 

har i hvert fall blitt lengre og lysere, så det syns vi er positivt!  

Vi fortsetter med avisprosjektet vårt i mars, for dette var et stort prosjekt som tar mye tid. 

Barna ser også ut til å like dette, så da fortsetter vi en måned til. Håpet, og målet, er å få til 

en avis til slutt, helst både i papir og på nett, så da får vi se hva det kommer ut av dette! 

Tirsdag 13. mars er det barnehagedagen! Dette er landsdekkende, og tema for denne dagen i 

2018 er barnehagens arbeid med kunst, kultur og kreativitet under slagordet: «La meg skape!» 

Dette er helt i tråd med det vi driver med om dagen, så det passet bra for oss på Elgtråkket!  

Ellers fortsetter vi litt som vi har gjort før i år med musikk, sang, eventyr og fokus på vennskap.  

 

 

 



 

 

Det skjer endringer i personalgruppa på Elgtråkket i mars. Det er med tungt hjerte jeg skriver at 

Jonas har sin siste dag på Elgtråkket (så lang vil jeg si..) fredag 9. mars. Det blir vondt å si ha det til 

Jonas, for han er en positiv person vi har blitt glade i både små og store. Jonas kommer til å jobbe 

på Harelabben på tirsdager, så vi ser han i hvert fall da.. Inn på Elgtråkket kommer Sarah, som har 

vært i svangerskapspermisjon. Det blir koselig å få henne inn på Elg og vi ønsker henne 

velkommen som en del av den fine gjengen vår! Sarah jobber da hos oss onsdag, torsdag og fredag. 

Mandager og tirsdager er hun på Revehiet.  

I mars skal vi feire to bursdager på Elgtråkket! Det er supergutta, Magnus og Olav som 

begge blir seks år!!Vi gleder oss til å feire dere, gutta!! 

Det blir en kort måned i mars dette året, og det er på grunn av en tidlig påske. Vi tar 

påskeferie fredag 23. mars og da blir det lang fri på oss alle frem til tirsdag 3. april.  

Da håper vi det blir en varm mars måned med skikkelig vårstemning! Vi avslutter dette 

månedsbrevet med et dikt om våren av Margrethe Munthe:  

Snøen ligger i hvite flekker 
-brune blader og strå iblant- 
vannet bruser i alle bekker,  
men ved bekkens leirete kant 
der står selja dryssende full, 
skinner som både sølv og gull- 
full av gåsunger store og små, 
noen gule og noen grå 
 

 

 

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

 

Nederst i dette månedsbrevet, kan dere lese det fagarbeider Didrik 

skriver om hva vi har gjort når det gjelder idrett i februar, og hva vi 

skal ha ekstra fokus på i mars!  

 

 



 

 

Da er det en ny måned med mange nye muligheter som kommer for tur. Forrige måned 
snakket jeg litt om det med hvordan den fysiske aktiviteten er i naturbarnehagen. Den er 
veldig variert og den er utfordrende på mange måter med forskjellige typer årstider osv.  

Denne måneden skal vi være mest på solplassen men rekker også innom trollhaugen før 
den er over. På solplassen skal vi denne måneden få til et par ski turer ut dit (som vi har 
snakket om før) hvor vi får prøvd mye av det vi har øvd på i barnehagen. Det med å reise 
seg opp og gå fiskebein skal vi øve på. I skogen skal vi da leke litt med ski på beina. Vi lærte 
mange forskjellige leker på skiskolen som passer for alle barna. Her skal vi øve på å hoppe, 
hinke, løpe og krabbe med på bein a! Dette er for å få enda bedre balanse og 
kroppskontroll. Vi elsker å gå på ski, så dette blir moro.  

Det som er anbefalt av helsedirektoratet er 60 min med fysisk aktivitet i barnehagen. De 
minste barna er naturlig aktive, men både foreldre og barnehager bør passe på at 
aktiviteten er tilstrekkelig, allsidig og lystbetont. Det man gjør i tidlig alder har man igjen 
for med livslang bevegelses glede. Man kan variere hva man gjør, og om det har middels 
eller høy intensitet. Man kan grunnlaget i de grunnleggende bevegelsene som er veldig 
viktig for barn i 0 – 5 års alderen. Det er rulle, klatre, krype, hoppe, hinke og løpe for 
eksempel.  

Her i barnehagen ligger vi veldig mye over dette med mange timer hvor vi er aktive i løpet 
av en dag. Vi har de grunnleggende bevegelsene i bakhodet hele tiden når vi har en 
aktivitet for å følge med på at alle ungene kan disse. Så anbefalingen er da mer fysisk 
aktivitet og mindre nettbrett/tv.  

Mvh Didrik  

  

 

Aktive barn på 

Trollhaugen! Ake 

ned, gå opp, ake 

ned, gå opp…  
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