
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kom mai du skjønne milde!!Nå er det ikke lenge igjen av dette barnehageåret! Før vi går 

over i mai og alt denne måneden har å by på for oss, skal vi ta et tilbakeblikk på april: 

Etter påske begynte vi med en uke på Trollhaugen. Her var det fortsatt snø, og vi kunne 

bruke akebrettene i akebakken vår!! Denne akebakken har vi fått god utnyttelse av denne 

sesongen så mye snø som det har vært! Ellers har det vært tre uker med base i lavvoen. 

Dette betyr ikke at vi har vært i barnehagen så mye. Vi har nemlig funnet oss en ny plass, 

Skogsplassen. Her har vi kost oss i vårsola! Vi har bygget og lekt som bare det, så her vil vi 

gjerne være flere ganger i fremtiden! 

 Avisa vår ble endelig ferdig!! For de av 

dere som enda ikke har fått lest den, 

ligger det to eksemplarer i garderoben til 

elg. Nettutgaven som dere da kan skrive 

ut selv, er ikke ferdig enda, men vi håper 

den kommer ut snart… Vi er veldig 

fornøyde med avisa, og prosessen som 

tok oss til ferdig resultat. Barna har vært 

flinke og kreative og de har vært veldig 

delaktige i hele prosessen.  

Ettersom snøen ble mer og mer borte, 

kom våren mer og mer frem. Vi har sett etter vårtegn og hørt etter fugler som har 

Månedsbrev fra 

Elgtråkket 

mai 2018 

 Dette må vi huske i april: 

 12.5: Ingrid fem år!! 

 16.5: Vi feirer Norges nasjonaldag, litt på forskudd…  

 17.5: Hurra for Norge!! 

 18.5: Planleggingsdag, barnehagen er stengt! 

 21.5: 2. pinsedag. Bhg er stengt 

 22.5: Victoria fem år!! 

 

To ivrige journalister 

på oppdrag for avisa 

vår! 



 

 

kommet tilbake fra sydlige strøk. Noen av barna har også gjort klart fuglekassene, så nå 

kan nye fuglefamilier flytte inn! Vi har også hatt samlinger hvor vi har snakket om våren, 

og hva som vi kan se fremover. Barna kan mye og er oppmerksomme på hva som skjer 

rundt oss!  

Etter påske ble vi også 23 barn på Elgtråkket. 

Ludvig på tre år begynte hos oss, og han har 

kommet godt inn i barnegruppa. Ludvig er 

en herlig liten kar som har gått sine to første 

barnehageår på Løken før han nå kom over 

til oss. Ludvig er også lillebroren til 

Johannes, så dette har nok gjort det enklere 

for han å begynne i ny barnehage! 

Velkommen til deg, Ludvig!  

20 års jubileet til Naturbarnehagen har tatt 

mye av tiden vår de siste ukene. Vi har planlagt, ryddet, pyntet og holdt på, og dette har 

barna vært med på. Jonas har skrevet sang om oss i barnehagen, og denne har vi øvd på. 

Jonas har hatt flere sangsamlinger sammen med oss!  

For storefot har det skjedd mye i april! Vi hadde en fin busstur rundt omkring for å besøke 

alle storefotene og for å se hvor alle bor. Dette var stas å vise frem huset sitt! Det var en fin 

dag som endte opp hos Maia som hadde bursdag denne dagen! Hun ble seks år, og var det 

eneste barnet vi feiret på elg i april! Hipp hurra for deg, Maia!  

 

 

 

Ny herlig gutt i 

flokken vår! 

Velkommen 

Ludvig! 

"Gjennom utforsking, opplevelser og erfaringer skal barnehagen bidra til å gjøre barna kjent med 

eget nærmiljø, samfunnet og verden".  

Fra Rammeplanen. 



 

 

 Storefot bega seg også ut på en sykkeltur som skulle gå helt til Åsstua mellom Vik og 

Kroksund. I øs pøs regn og vind var ikke sykkeltur så veldig ok… Vi søkte tilflukt på Vik 

torg hvor vi spiste maten vår. I tillegg kom mammaen til Vilde bort til oss med kjeks! 

Boller ble det også på oss, så turen var ikke så gal likevel. Må si at innsatsen på sykkelen var 

helt utrolig bra blant barna våre! Ingen klagde, men syklet videre i kulda!  Nå kom vi aldri 

frem for å høre Kari Thingelstad fortelle om Jørgen Moe og eventyrene hans.. Men, hun 

syns så synd på oss at hun kom i barnehagen til oss for å fortelle eventyr likevel! Snakk om 

å være heldig! Dette var en super eventyrstund, og både store og små koste seg max! 

Røde og grønne tanker har vi hatt flere samlinger med. Vi deler barna inn i små grupper, 

og de får fortelle hvilke tanker de har hatt den siste tiden. Vi snakker om dette sammen i 

gruppen. Den siste tiden har det vært en del utestengelse i leken og at ikke alle har fått bli 

med. Dette har vært både blant jentene og blant guttene. Vi har derfor blitt enige om, 

hele barnegruppa, om tre regler vi skal følge: 

1. Vi skal ikke si nei når noen kommer å spør om å være med på leken. 

2. vi skal være snille mot hverandre. 

3. vi skal være glade på hverandres vegne, unne hverandre ting. Noen ganger får ett 

barn lov til noe, mens en annen gang får jeg lov til noe.  

Disse reglene har alle vært med på å utforme, og alle barna har vært enige om at dette er 

viktig.  

Nå som våren er i full gang, har syklene blitt med i barnehagen. Barna koser seg når de kan 

sykle sammen i barnehagen. Men, vi må minne dere foreldre på at dere må låse opp 

sykkelen når dere leverer og låse den igjen når dere henter. Vi ser at det er mange av 

syklene som ikke er låst når vi går hjem på seinvakt. Det er stor aktivitet på fotballbanene 

om kvelden, og mange syklene blir brukt av barn og ungdom som oppholder seg i 

barnehagen på kvelden. Unngå at syklene til barna deres blir ødelagt, så lås sykkelen ved 

henting! 

 

Nå er mai godt i gang og vi har hatt jubileum! Dette var en knallfin dag med et stort 

oppmøte! Tusen takk til alle som bidro på en eller annen måte!  

For storefot har mai allerede begynt med kunstutstilling. Denne utstillingen er på Vik 

torg, så her er det bare å møte opp for å se på kunsten vi har laget!  

Videre for storefot er det mye som skjer. Det er snart klart for besøksdager på skolene, og 

dette er noe som er veldig spennende for de fleste barna. Vi forbereder barna så godt vi 



 

 

kan til disse besøkene, men fint om dere snakker litt om skole og skolebesøk hjemme 

også. 

Videre i mai er det fotografering. Her skal vi ta gruppebilde som vi pleier å gjøre, og for de 

som vil kan man ta portrettbilde. Fotografering er onsdag 9. mai.   

16. mai blir det som vanlig en feiring litt på forskudd, av nasjonaldagen vår. Da blir det 

leker som potetløp, sekkeløp og kasting på bokser. I tillegg går vi i tog og det blir pølser til 

mat! Vi roper: "Ut i skogen opp i trærne, naturbarnehagen der vil vi være!! Hurra, hurra, 

hurraaaa!!!" Vi skal også ha en samling om hvorfor vi feirer 17. mai.  

Andre aktiviteter vi skal prøve å få inn på programmet i mai er i følge Lenes plan ganske 

mange! Vi får se hva vi rekker! Vi har veldig lyst til å lage granskuddsirup som vi gjorde i 

fjor også. Dette syns barna var en artig aktivitet, så da er det ingen grunn til å ikke gjenta 

dette denne våren også. Videre fortsetter vi med å følge fuglene i kassene. Det er alltid mye 

liv i kassene nå fremover. Først med redebygging, så eggene som kommer og til slutt 

fuglebabyer. Vi har mye å se frem til og følge med på.  

Vi fortsetter også med samling med røde og grønne tanker, og jobbing med reglene våre, 

vennskap og inkludering. Dere syns kanskje jeg gjentar med selv på dette tema, men dette 

er så viktig å få innunder huden for barna, og det er viktig for samspillet på hele Elgtråkket. 

Barna trenger også flere repetisjoner på det vi jobber med. Vi ser fremgang på vennskaps 

og inkluderingsbiten, så det at vi jobber daglig med dette gir resultatene vi ønsker!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Sosialt samspill er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter 

ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill": 

"Personalet i barnehagen skal støtte barnas initiativ til samspill og bidra til at alle kan få leke med 

andre, oppleve vennskap og lære å beholde venner". 

Fra Rammeplanen 

To gode venner undrer seg 

sammen om naturens 

mirakler… En liten bille er i 

ferd med å våkne i vårsola. 

To små venner følger spent 

med! 



 

 

Nå når vi skal være på Solplassen en stund, kommer vi til å ha med oss spikkekniver. Da 

kan barna få spikke og kanskje det går an å lage noen seljefløyter? Vi skal i hvert fall gi det 

et forsøk! 

Det sniker seg alltid inn en god del fridager i mai, og det er jo godt med litt ekstra fri. 

Torsdag 10/5 er det kristihimmelfartsdag, torsdag 17/5 er det Norges nasjonaldag, fredag 

18/5 er det planleggingsdag, mandag 21/5 er det 2. pinsedag, og alle disse dagene er 

barnehagen stengt. 

I mai skal vi ferie to bursdager! Det er to vakre skapninger, nemlig Ingrid og Victoria som 

begge fyller fem år. Vi gleder oss til å feire!  

Foreldresamtaler for røde fjær foreldre er ferdige, så nå skal vi begynner med 

storefotsamtalene. I år er disse litt forskjellig fra det dere er vant til, siden det er en 

overgang barnehage/skole samtale. Dere får utdelt skjema på forhånd, slik at dere kan fylle 

ut litt før samtalen. Tidspunkt for samtaler kommer veldig snart!  

Nederst i dette månedsbrevet kan dere lese hva fagarbeider Didrik skriver om idrett og 

aktiviteter!  

Da vil vi voksne på Elgtråkket ønske dere en fin mai! 

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

 

 

 

 

Flinke sangere øver med 

Jonas til 20 års jubileet!  



 

 

Litt fra fagarbeider Didrik: 

Da er vi inne i Mai allerede og med et kjempe fint jubileum overstått, så er vi i gang med 
noen fine uker. Det er nå helt bart i skogen og på gangveiene, så da setter vi i gang med 
sykling. Alle barna på elgtråkket er godt i gang med sykling i barnehagen så da fortsetter vi 
med det. I tillegg tar vi med sykkel til solplassen når det passer seg. Det er mange 
muligheter for sykkel rundt i området vårt, så det skal vi bruke og bli enda bedre kjent 
med.  

Vi skal nå i starten gå igjennom en del sykkelregler som vi kanskje har glemt fra i fjor. Det 
med å ta hensyn til andre når vi sykler. Det handler om å holde avstand, tilpasse fart i 
forhold til hverandre, se fremover når vi sykler. Spesielt det med å holde avstand til 
hverandre når vi sykler på rekke er veldig viktig, for ofte så sykler vi inn i hjulene til den 
foran og da kan det skje ulykker som vi vil unngå.  

Vi vil også gjennom sykling få en mye bedre balanse og få utfordret oss med hver enste tur 
vi skal på ut i skogen. Det er så mange naturlige hindringer i skogen, så her får vi også øve 
teknikk. Det er ikke alle som er like trygge med det å sykle i ulendt terreng men dette skal 
de få øve seg på sakte men sikkert gjennom kontinuerlig øving med sykkel gjennom en 
lang periode. 

Ute på solplassen så skal vi lage oss en liten løype  som barna kan sykle mens de er der, så 
det ikke bare blir sånn at vi setter fra oss syklene når vi kommer dit. Det er så mye glede og 
mestring ved det og sykle! Vi ser ungene lyse opp når de klarer og sykle lengre og utfordre 
seg selv spesielt i terrenget som er det mest krevende.  

Vi skal også gå gjennom litt på sykkelen så de kan prøve og øve seg på for eksempel å 
pumpe opp luft i hjulene hvis den har for lite luft. Eller det å sjekke om man har bremser 
før man skal ut å sykle så det ikke skjer noen skader.  

Mvh Didrik Øverby  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


