
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mars er over og vi er endelig over i april: Vår, sol, fugler som bygger reder og alle 

vårtegnene! Vi gleder oss til å ha på lettere klær og kanskje til og med bytte ut 

vinterstøvler med joggesko! 

Først et lite tilbakeblikk på hva vi gjorde i mars: 

Avisprosjektet vårt har tatt store deler av tiden vår, og selv om det kanskje ikke er så synlig 

for dere foreldre, er dette noe vi har jobbet mye med! Vi driver med dette på ulike måter. 

Noen ganger er det en grupper på to tre barn og en voksen som er ute på "oppdrag", mens 

andre ganger kan det være større grupper som finner en sak de kan lage en reportasje om.  

Vi ser at så mye tid dette tar, drar vi det over i april også, så alle får vært med på en liten 

gruppe og laget en reportasje. Vi ønsker at alle barna skal få et eierskap til avisa vår. Vi ser 

også at dette blir en ganske innholdsrik avis med mange sider, så det ser ut som at dette 

blir en nettutgave som dere kan skrive ut selv! 

Vi har ikke delt så mye informasjon til dere om 

avisa vår, men her kommer noen smakebiter fra 

bilder barna har tatt: 

 

 

Månedsbrev fra 

Elgtråkket 

april 2018 

 Dette må vi huske i april: 

 16.4: Maia seks år 

 10.4: Foreldremøte 

 23.4: Storefot feire Jørgen Moes bursdag sammen med alle andre 

maxier i Hole. 

 24.4: Dugnad i forbindelse med jubileumet 5. mai! Håper mange stiller 

opp!! 

 

Fotomodeller for en dag! To 

prinsesser! Det morsomste var 

å gå ut bare i penklær!!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja, som dere ser er det bare å glede seg! Vi satser på at det ikke er altfor lenge til avisa er 

ferdig.  

 

 

 

 

Andre ting har vi også hatt tid til i mars: Vi har hatt eventyr, og det var det Tuva, Maia, 

Vilde og Vilje som sto for. De hadde både skrevet eventyret og dramatiserte det for resten 

av oss oppe på Furutoppen. Dette var artig, både for de som var med og oss andre som så 

på!  

Vi har mye sang, musikk og dans når vi er i skogen, for dette er noe barna liker godt og til 

stadighet spør etter. Vi rocker, synger og ar danseleken. Veldig gøy! 

Jonas hadde sin siste dag hos oss i mars, og det var trist syns vi alle. Men vi fikk Sarah inn, 

og det har vært veldig hyggelig! Hun har kommet godt inn i gruppa og hun har fått god 

kontakt med barna.  

Røde og grønne tanker er noe vi hadde samling om før påske. Hvordan oppfører vi oss 

mot vennene våre? Er det greit å viske foran en person? Hvilke følelser får vi når vi ikke får 

være med og hva slags følelser får vi når vi ikke tar med noen på leken? Her kom det frem 

mye som vi tok tak i og som vi jobber med i hverdagen for å få en mest mulig harmonisk 

gruppe barn, og med en begynnelse på gode holdninger.  Vi ser at barna har mange gode 

tanker når vi spør, og dette har vi jo hatt om mange ganger. Men i hverdagen er det ikke 

alltid så lett å følge disse gode ideene og tankene. Derfor er det alltid godt med litt 

påminnelser og råd innimellom.  

Hest er best! To fornøyde karer lager 

reportasje om kule biler… 

"Gejnnom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna tar i bruk 
fantasi, kreativ tenkning og skaperglede. " 

Fra Rammeplanen. 



 

 

Vi har hatt en uke på Trollhaugen nå før påske, og det betyr mye aking i akebakken der. 

Det går fort på de fine rompebrettene våre! Alle liker å ake og alle er med på å suse 

nedover bakken! 

I mars har vi feiret to bursdager. Det er Magnus og Olav som begge har blitt seks år! Hipp 

hurra for dere to supergutta!! 

 

Da er vi over i april, påskeferien er over og vi kan vente på hestehov og blåveis. Vi går en 

fin tid i møte og vi gleder oss til varmere dager med mindre klær og sol i fjeset.  

Som nevnt over skal vi fortsette med avisprosjektet og ta med de som ikke har vært med 

på smågrupper, så de også får laget flere reportasjer.  

Storefot har en del de skal gjennom i april. Tradisjonen tro skal vi besøke Åsstua mellom 

Kroksund og Vik for å feire bursdagen til Jørgen Moe. Her er det alltid koselig å være, og 

Kari Thingelstad forteller eventyr inne i den lille stua. Dette skjer mandag 23. april, og vi 

håper all snø er borte, så vi kan sykle til og fra.  

Storefot er godt i gang med Trampolinebøkene sine, og dette fortsetter vi med i april. 

Noen av barna ville gjerne jobbet med disse bøkene hver dag, mens andre har litt uro og 

ikke orker å sitte stille så lenge og ofte. Vi prøver å dekke alles behov og ønsker her.  

En annen veldig hyggelig ting storefot skal i april er å reise rundt å se hvor alle bor! 

Morten, pappa til Maia, har fikset minibussen til Frivillighetssentralen denne dagen, så vi 

skal kjøre rundt og se hvor alle storefotene bor. Dette er noe vi prøver å få til på en eller 

annen måte det siste året barna er i barnehagen. Det er oftest stor stas å vise frem hvor 

man bor, så dette gleder vi oss til. Vi ender opp hos Maia, som fyller seks år denne dagen!! 

Da skal vi ha feiring for henne. Dette skjer mandag 16. april. Vi gleder oss! 

Nå etter påske er det to uker på Trollhaugen som venter oss. Kanskje noe av snøen fortsatt 

er i akebakken når vi kommer tilbake fra påskeferie? Hvis ikke finner vi på mye annet gøy! 



 

 

Nå fremover skal vi rense ut av fuglekassene så de er klare for en ny fuglefamilie. Vi 

kommer til å se etter vårtegn, og vi skal gjøre som i fjor, lage granskuddsirup eller gele. Vi 

vet ikke helt om det blir i april eller mai, men vi venter å ser når granskuddene er på sitt 

beste! Vi sier fra når dere kan ta med glass.  

 

 

 

 

Vi fortsetter også med jevnlige samlinger om vennskap og røde og grønne tanker. Ellers i 

hverdagen er vi tett på, så vi forsikrer oss om at alle har noen å leke med, og har det bra i 

hverdagen. Nå er det sånn at vi klarer ikke å få med oss alt som skjer til en hver tid, så 

dersom dere har mistanke om at barnet deres sliter med noe eller endrer adferd på noen 

måte, ta kontakt med oss og vi har et ekstra øye på det for å finne ut om det har skjedd 

noe eller skjer noe her i bhg.  

I april skal vi feire en bursdag, og det er som nevnt over Maia som blir seks år!! Vi gleder 

oss til å feire deg, søte fnisete Maia  

Nederst i dette månedsbrevet finner du det Didrik har skrevet om idrett!  

Da ønsker vi alle en veldig fin aprilmåned og vår! 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna får 
kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og 

begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen." 

Fra Rammeplanen 



 

 

Fra Fagarbeider Didrik: 

Da var vi allerede i april og det har gått så fort! Nå vi kan nå skimte våren i det fjerne selv 
om det kan nok ta litt tid før all snøen er helt borte. Vi har hatt veldig mye aktivitet med 
snøen denne vinteren og det har hvert kjempe moro! Vi har gått på ski, vi har akt masse, 
og hatt andre aktiviteter med snø. Storefotene har kanskje gått litt mer på ski enn røde 
fjær fordi de har vært på skiskolen, men alle har fått gått kjempe mye på ski og alle 
sammen har blitt mye bedre. 

Perioden videre skal vi selvsagt drive mye med snø aktivitet, men det blir nok mest aking 
fremfor ski, for snøen på stiene begynner fort å bli mindre. Men vi har tenkt til å fortsette 
med mye aking så lenge vi kan pluss at vi nå kan begynne å bruke hallen for vi skal ha 
barnehagen litt mot slutten av måneden.  

Inne i hallen så skal vi ha fokus på en del av de tingene vi gjorde før jul og friske opp litt 
igjen og se hva de husker. Vi skal blant annet ta opp igjen det med ballspill og fortsette 
med fotball og håndball. Dette er to fine lagaktiviteter som barna syntes er kjempe 
morsomme. Her fortsetter vi med å øve på øye hånd og fot øye koordinasjon som vi har 
hatt en del om før så vi skal lage forskjellige opplegg til Storefot og til rødefjær. 

Vi skal leke en del regelleker som de skal få brukt kroppen sin litt med mange forskjellige 
varianter av sisten som også går på mange av de grunnleggende bevegelsene som vi driver 
med i barnehagen. Her kan vi for eksempel gjøre sånn at alle må krabbe rundt på alle fire 
eller at de som blir tatt bare kan hinke til de blir reddet. Dette syntes ungene er kjempe 
moro. Alle sånne varianter som vi kan tulle til litt, og gjøre litt annerledes enn det de skal 
være, syns barna er gøy! 

Mvh Didrik  

 

 

 

 

 

 

 

 


