
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da er vi godt i gang med nytt barnehageår og jammen er vi inne i en høstmåned også! 

Sommeren har vært helt super, full av godvær, så nå håper vi på en like fin høst! 

Vi tar et lite tilbakeblikk på hva som skjedde i august: 

Oppstarten av nytt barnehageår gikk veldig fint! Vi hadde igjen fem storefotjenter og en 

hiawatagutt fra i fjor som kjente Elgtråkket godt. Nå er fem røde fjær gutter og fire 

hiawatajenter på plass og vi er fulltallige. Det har gått fint med alle og vi ser at nye 

vennskap allerede har blitt til. Barna har kommet godt inn i rutiner og hverdagen ellers på 

elg. Flinke barn vi har, så dette ser vi er en fin 

gruppe! 

Vi har jobbet mye med vennskap i årene som 

har vært, og dette fortsetter vi med. Vi ser at 

de store hjelper de små og at alle får være 

med på leken. Barna lærer seg å være 

inkluderende og se andres behov og ønsker. 

Vi mener det er viktig at barna får med seg 
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 Dette må vi huske i september: 

 3.9: Ha med dag! 

 4.9: Kleivklyveren for storefot 

 5.9: Foreldremøte i bhg 

 11.9: Maxiforeldremøte for storefot foreldre på SOS. 

 12.9: Bjørnehuletur til Sollihøgda for storefot. 

 17.9: Kristian fire år!! 

 18.9: Besøk av fjorårets storefot! 

 25.9: Høstsuppe på Trollhaugen. 



 

 

dette, så vi kommer til å jobbe kontinuerlig med vennskapstema.   

Sang og musikk er en stor del av hverdagen vår! Elgbarna er så glad i musikk! Det går 

nesten ikke en dag uten at vi spiller, synger og danser. Dette skaper stor stemning, og alle 

er med på en eller annen måte. Det er nok mange som har vært i sydligere strøk i det siste, 

for sangen til Lollo og Bernie er veldig populær om dagen! Ellers er det "Blime dansene" 

og sangene fra Disney filmene. Vi er heldige som har Jonas, for han spiller gitar og da blir 

sangsamlingene mye morsommere!! Vi har konsentrert oss om sanger med bevegelse, så 

alle kan bli med. Kakkerlakksangen, hjulene på bussen, liten men likevel stor og andre 

sanger med bevegelser har vært  fine å ha med i samlingene.  

Regelleiker har vi hatt litt av på travbanen utenfor Solplassen. Haien kommer var lett for 

noen, mens for andre var det litt vanskelig. Her så vi også at de eldre barna hjalp de små 

med for eksempel å løpe riktig vei, komme seg inn i riktig "hus" osv. Veldig bra å se!  

Båtturer har det blitt mange av i august. Vi begynte 

barnehageåret med flere båtturer fordi de andre 

avdelingene hadde tilvenninger. Da ble det bading og 

hopping fra båten for oss, noe som var helt topp! 

Ellers har vi hatt flere båtturer på Tyrifjorden. Vi har 

kjørt litt rundt og utforsket nye øyer, sett på fugler og 

egentlig hatt det helt suverent! Vi er så heldige som 

har denne muligheten! 

Rolleleker ser vi at barna våre er superflinke på! Det 

spiller ingen rolle hvilken plass vi er på, for de kreative 

barna våre fikser og ordner til så det blir lagt til rette 

for flott lek! Det er superhelter, familie, dyr og mye 

annet som lekes. Fint å se at barna klarer å holde på leken over en lengre periode. Noen 

ganger blir det litt "knuffing" og uenigheter og da må vi voksne gripe inn og veilede barna 

i riktig retning. Mye læring i lek!  

 

 

 

 

 

"Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. Samtidig skal 

barnehagen gi felles erfaringer og synliggjøre verdien av fellesskap. Barnehagen skal vise 

hvordan alle kan lære av hverandre og fremme barnas nysgjerrighet og undring over 

likheter og forskjeller".  

Fra rammeplanen. 



 

 

Vi har nå hatt tre uker på Solplassen, så nå er vi inne i en treukers periode med base i 

barnehagen. Selv om vi har base her, griper vi sjansen og bruker ledige plasser i skogen når 

de andre avdelingene for eksempel er på båttur eller av andre grunner ikke kan bruke 

plassene sine. Neste periode har vi tilhold på Trollhaugen, så det er fint å bytte på litt.  

Fruktmåltid kl. 9 har vi også kommet godt i gang med. Dere foreldre er veldig flinke til å 

ta med ferdig frukt! Vi ser at barna koser seg med dette, og magen blir heller ikke så sulten 

mellom frokost og lunsj! Vi har bare fått gode tilbakemeldinger av dere som er nye på elg 

mht dette med frukt, så vi fortsetter med det.  

Ellers må vi nevne at vi ansatte i Holebarnehagene har blitt med på et nytt opplegg. Dette 

er et kurs vi nå er i gang med. Det heter "Snakke" og kort fortalt er det et hjelpemiddel for 

oss som jobber med barn, for enklere å snakke med barna om ting som kan være vanskelig 

å snakke om.  

Storefotgruppe er vi også godt i gang med! Vi har hatt flere samlinger hvor vi har snakket 

om ulike ting som har engasjert oss der og da. Vi har også kommet godt i gang med 

Trampolinebøkene, noe som var stor stas! De fem storefotjentene er en flink gjeng så 

dette blir nok fine grupper utover høsten og vinteren! 

I august har vi feiret tre bursdager. Det var to jenter som hadde hatt bursdag i juli, og det 

var Margrethe og Anja. Så var det Eline som hadde bursdag i august. Alle jentene ble tre 

år! Hipp hurra for dere tre! I september har vi en bursdag vi skal feire, og det er Kristian 

som blir fire år! Vi gleder oss til det! 

Så er vi over i september, og det som er første høstmåned. Vi har selvfølgelig planene klare! 

Og det er mange fine planer! Heldigvis er vi ikke så opphengt i planene at vi ikke kan gjøre 

ting på sparket, så noen ganger så gjør vi noe annet enn det som står på ukeplanen.  

Nå er det eplesesong, og vi har lyst til å lage noe ut av epler. Er det noen som har epler 

(eller plommer) hjemme som kan ta med? Vi har tenkt til å bruke mathytta og lage litt 

greier ut av epler. Vi kommer også til å teste bakerovnen å prøve oss på rundstykker eller 

brød. Dette blir spennende! Vi tar med barna på måling, teller antall, mengder osv. Vi 

håper de eldste kan hjelpe til minste og at alle kan ta del i dette. Vi deler oss inn i små 

grupper som vil lage mat på ulike tidspunkt.  

 

 

 

 

" Barnehagen skal bidra til at barna får innsikt i matens opprinnelse, produksjon av matvarer 

og veien fra mat til måltid". 

Fra rammeplanen. 



 

 

Sykkel vil vi også ha fokus på nå i september. Vi kommer til å bruke løpebanen til å teste 

ut hvor barna er når det gjelder sykkel. Deretter kommer vi til å dele inn i grupper og 

jobbe med hver enkelt, så barna får utviklet seg videre. Kanskje flere klarer å sykle uten 

støttehjul innen vinteren kommer? Vi skriver på ukeplanen når dere skal ta med sykkel og 

sykkelhjelm.  

Som nevnt over kommer vi til å jobbe mye med vennskap. Her tar vi også med røde og 

grønne tanker når det er naturlig og nødvendig. Det er viktig at alle barna har en venn og 

at de føler at noen venter på dem når de kommer til barnehagen. Tenk så god følelse det 

er! Vi er veldig til stede når det gjelder dette med å inkludere andre i lek, men selvfølgelig 

klarer vi ikke å være overalt samtidig. Så, dersom dere har mistanke om at barnet deres 

ikke får være med i lek eller at det har skjedd noe annet vi trenger å vite, så gi oss beskjed!  

Nå er det straks to foreldremøter, i hvert fall for noen av dere. Det første foreldremøtet 

som er i Naturbarnehagen onsdag 5. september vil være en del avdelingsvis. Da kommer vi 

til å gå gjennom litt tips om klær, rutiner og hvordan hverdagen ellers er på avdelingen 

vår. Vi har også filmet barna nå i oppstarten av nytt bhg år, så vi har satt sammen dette til 

en film. Håper alle møter opp for å se denne! Det andre foreldremøtet er for 

storefotforeldre og er tirsdag 11. september på Sundvollen oppvekstsenter. Her kommer 

det litt felles informasjon om det å være eldst i barnehagen, litt om overgang barnehage – 

skole med mer. Vi kommer også til å gå barnehagevis etter fellesdelen, og da får dere mer 

informasjon om hvordan året som storefot vil være og hva det vil inneholde. Nyttig 

informasjon, så håper dere stille på dette møtet også.  

Året som storefot inneholder så mye, og vi begynner allerede nå med aktiviteter. Tirsdag 

4. september skal vi gå opp kleiva og videre til Kongens utsikt. Da er det viktig at alle 

storefot er på plass i bhg innen kl. 0830! Storefotene skal ikke ha med sekk på turen, for vi 

har med pølser til mat. Men, drikkeflaske må alle ha med. Gode sko er også et must! 

Gjerne sko med litt støtte, siden vi skal gå i ulendt terreng. En turbukse og ellers klær etter 

vær er bra. Vi gleder oss til denne turen! 

Så er det Bjørnehuletur, og den foregår på Sollihøgda. Denne blir onsdag 12. september og 

da må vi ta buss. Nærmere beskjed om tidspunkt kommer.  

Tirsdag 18. september får vi besøk av de som var storefot i fjor! Da skal vi være på 

Solplassen, både de som kommer på besøk og årets storefot. Dette blir stas! Denne dagen 

kommer vi senere tilbake fra skogen til barnehagen. 

Høstsuppe i skogen er for familie til barna våre. Vi håper alle har mulighet til å ordne seg 

litt fri denne dagen, for det er stas å få besøk i skogen. Vi skal være på Trollhaugen og 

datoen er tirsdag 25. september. Vi begynner kl. 14 og er ferdige til å gå tilbake til bhg kl. 



 

 

1545. Har dere ikke muligheten til å komme dit selv, så spør besteforeldre, en nabo eller en 

annen person barnet har et godt forhold til. Har ingen mulighet til å besøke oss den 

dagen, si fra til oss så skal vi ta ekstra godt vare på barna som evnt ikke får besøk.   

Ellers vil vi nevne at noen av barna har fryktelig tunge sekker! Husk at barna skal bære 

sekkene sine selv til og fra plassene vi er på. Pakk kun det som er nødvendig å ha med: 

Drikkeflaske uten vann (vi fyller opp vann), matboks, skiftetøy etter vær (dette må dere 

bytte jevnlig ut). Har dere fler spørsmål om dette, tar vi det opp på foreldremøtet. 

Har dere tilbakemeldinger av noe slag, si fra til oss! Vi gleder oss til en ny fin måned 

sammen med barna deres! God september alle sammen! 

Hilsen fra Jonas, Kim, Hege og Lene! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


