
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da har høsten kommet til oss, og det begynner å bli kaldere dager. Løvet har fått nydelig 

høstfarge (sitat Julie Sofie), og vi merker at den flotte sommeren vi har hatt er helt over. 

Vi kan jo ønske oss en fin høst da! 

I september har det skjedd mye spennende for oss på Elgtråkket. Det som kanskje var mest 

stas, og som vi gledet oss mest til, 

var fellessamlingen vi hadde på 

Solplassen siste fredagen i 

september. Da hadde alle barn og 

voksne på elgtråkket roller i "Gullhår 

og de tre bjørnene"! Vi fremførte 

dette for resten av barnehagen, og 

det var så moro! Vi syns egentlig at 

vi klarte oss ganske bra, så vi var 

fornøyde med egen innsats! Også 

veldig gøy at alle er samlet en hel 

dag sammen i skogen! Mye fin lek 

på tvers av avdelinger, så dette var en 

fin fredag! 

Månedsbrev fra 

Elgtråkket 

oktober 2018 

 Dette må vi huske i oktober: 

 1.10: Ha med dag! 

 5.10: Hipp hurra for Mathea tre år!! 

 8.10: Didrik er tilbake fra permisjon! 

 10.10: Verdensdagen for psykisk helse. 

 11.10: Språkdag for storefot i Kleivhallen. 

 Uke 41: Foreldresamtaler. Velkommen!! 

 16. 10: Rikskonserten kommer til oss.  

 26.10: Planleggingsdag. Bhg er stengt!  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tillegg til å dramatisere, er barna våre veldig glade i musikk! Vi har musikk, sang og dans 

så godt som hver dag, og som jeg nevnte sist er det fortsatt "Lollo og bernie" som er en av 

favorittene. Nå de siste ukene er det Blime dansen som har vært veldig populær! Vi i 

storefotgruppa skal øve på denne for å ha den på språkdagen i oktober sammen med de 

andre maxiene i Hole. Men, barna på røde fjær og hiawatagruppa har også blitt litt hekta 

på denne dansen. Alle er flinke, så gå gjerne inn på youtube, for der finner dere den (Blime 

dansen 2018).  

 

 

I eventyret om Gullhår og de tre bjørnene, er det 

egentlig ikke så mange roller. Jonas, som hadde 

regien på dette, ordnet med flere roller: Rever som 

bodde i skogen og fugler og blomster som var langs 

veien. Dermed fikk alle hver sin rolle og alle fikk være 

en del av skuespillet. Vi hadde også to bjørnunger 

(Sonja og Julie Sofie) og to som spilte Gullhår 

(Ingrid og Victoria). Veldig bra innsats av alle!! 

I tillegg til å være skuespillere, har barna også vært 

med på å lage kulisser og ører til revene og bjørnene. 

Veldig bra opplegg, Jonas!  

I rammeplanen står det: 

"Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted 

der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, 

fellesskap og vennskap". 



 

 

Storefot har fått blitt med 

på to fine turer i september, 

og det er Kleivklyveren og 

Bjørnehuletur. På 

kleivklyveren tok vi buss fra 

naturbhg til Sundvollen. Vi 

gikk kleiva opp til Kleivstua 

hvor vi spiste pølser, for så å 

gå videre til Kongens utsikt. 

Nydelig vær og en super 

tur! Bjørnehuleturen blir 

arrangert av Sollihøgda 

barnehage hvert år, og dette 

er noe barna gleder seg til! 

Også her tok vi buss fra 

barnehagen. Fra Sollihøgda 

gikk vi innover i skogen, en 

natursti med poster, før vi 

kom frem til målet. Her 

spiste vi og fikk se på en gammel bjørnehule hvor det hadde bodd en bjørnefamilie i gamle 

dager. Spennende å høre historien om dette!  

Storefot har også hatt noen økter med Trampolinebøkene, og dette er noe de liker alle 

sammen! Nå har vi drevet med tall fra 1 til 8, mønster, liten og stor og tyngde. Vi 

storefotene hadde besøk av de som var storefot i fjor, og dette var veldig stas! Koselig å se 

igjen de barna vi har gått sammen med i barnehagen så lenge. Mange hadde savnet 

hverandre og det var artig å høre hvordan det er på skolen! 

Vil også nevne at de fem storefotjentene våre 

er utrolig flinke til å hjelpe de yngre barna! De 

hjelper til å dra over støvlene, de holder hånda 

hvis de spør, de åpner sekkene for dem og mye 

annet! Dette er utrolig flott å se, men også er 

det god læring for både små og store barn! 

Man får så mye tilbake av å hjelpe noen! Og så 

får de mye ros av oss voksne da..  

 

På bildet hjelper Ingrid Ludvig med å skrelle gulrøtter til høstsuppa.  



 

 

Høstsuppe, som ble høstlapskaus, hadde vi på Trollhaugen i september. Barna var med på 

forberedelser. Vi skrelte og skar opp og barna pyntet flotte høstbord! Dette var en flott 

høstdag, og alle barna fikk besøk av foreldre, søsken og/eller besteforeldre. Veldig hyggelig 

at så mange hadde anledning til å møte opp! Takk for det! 

 

Røde fjær gruppa har også gjort en spennende ting i september! Vi ble invitert hjem til 

Philip! Så da dro Kim og de fem gutta på besøk dit. Det var moro, for her var det mye å 

leke med! En superfin dag hvor alle gutta hadde mye å fortelle etterpå! Stas med 

hjemmebesøk! 

Sykkel har vi hatt noen dager, hele gruppa. Da har vi vært på løpebanen og hatt forskjellige 

utfordringer på to hjul her. Dette har virket bra på alle barna våre! Det ser ut til at alle liker 

å sykle, og etter vi har vært ferdige på løpebanen, har barna fortsatt i barnehagen med å 

sykle der.  

Hege har også hatt et prosjekt med barna i september! Det har vært et matprosjekt. Vi gikk 

ut for å plukke epler en dag, for dette skulle vi bruke til syltetøy. Eplene vi fant var ikke så 

fine, så da var det heldigvis flere av barna som kunne ta med epler fra trær hjemme som vi 

kunne lage syltetøy av! Det ble et veldig godt syltetøy! Så bakte vi rundstykker inne i den 

nye ovnen i mathytta. Hjemmelaget eplesyltetøy på hjemmelagde, nystekte 

rundstykker…nam nam sier vi!! 

 

 

 

 

"Barna skal få innsikt i matens opprinnelse, produksjon av matvarer og veien fra mat til 

måltid." 

Fra Rammeplanen. 



 

 

I september har vi feiret en bursdag! Det var 

Kristian som ble fire år!! Hipp hipp hurra for 

Kristian!! 

I oktober skal vi feire en ny tre åring, og det 

er Mathea som har bursdag fredag 5. 

oktober!! Vi gleder oss til å feire henne! 

Da er vi over i oktober, og da er det en del 

som skjer. Ikke bare har vi en god del planer, men det skjer litt på personalfronten her på 

Elgtråkket. Mandag 8/10 kommer Didrik tilbake etter en lang ferie og permisjon. Det 

betyr at Jonas og Kim ikke lenger skal være hos oss. Vi kommer likevel til å se dem i bhg 

på andre avdelinger, heldigvis! Lene jobber hele oktober og litt ut i november.  

Elgjakta er som vanlig i oktober, så da må vi se an fra dag til dag om vi kan bruke skogen. 

Vi har kontakt med jegerne hver dag for å høre om vi kan bruke plassene våre.  

Storefot skal på "språkdag" i Kleivhallen torsdag 11/10. Da kjører vi buss, og alle må være 

klare i bhg innen kl. 0900. Dette kommer også på ukeplanen.  

Psykisk helsedag er onsdag 10/10. Da kommer vi til å servere kaffe i mathytta til alle som 

henter, så da håper vi flest mulig har tid til å sette seg ned noen minutter. Dette er mellom 

kl. 1430 og 16. Tema for denne dagen er VÆR RAUS! 

Foreldresamtaler har dere fått tidspunkt for. Jeg har ikke hørt noe om at noen ikke kan, så 

da sees vi til oppsatte tider. Velkommen til samtale alle sammen!! 

 

Ingrid Ellefsen har vært hos oss noen dager nå, 

og hun kommer til å fortsette å være sammen 

med oss på mandager og tirsdager. Hun går på 

Hønefoss vg skole i 1. klasse der, og skal ha 

praksis hos oss hele barnehageåret. Ingrid har 

blitt godt kjent med barna, så vi gleder oss til å 

ha henne hos oss fremover.  

 

 

 

 



 

 

Så til planene våre i oktober: 

Vi har tenkt å være litt kreative utover høsten, så nå er det tid for å se hva som finnes 

rundt oss i naturen. Hva kan vi bruke? Kan vi plukke noe vi kan ha nytte av seinere? Vi ser 

også på hva som skjer med trærne. Hvorfor skifter bladene farger? Hva skjer ellers i 

naturen? Og hva skjer med dyra i skogen?  

Så er det fuglevennene våre da. Bakken begynner å fryse og det blir vanskeligere å finne 

mat for småfuglene. Vi begynner å legge ut mat på fuglebrettet, så dersom noen har brød 

de ikke trenger mer, ta det med. Pass på at det ikke er muggent. Vi skal også observere og 

se på hva slags fugler som befinner seg på fuglebrettet. Vi prøver å telle antall arter, se på 

farger og se hvordan de oppfører seg. Dette er alltid spennende.  

Sykkelsesongen er ikke helt slutt, så vi satser på litt mer sykkeltrening på løpebanen. Dette 

kan for eksempel være en grei aktivitet når vi ikke får gått i skogen i elgjakta, så vi setter 

pris på om barna har sykkel og sykkelhjelm i barnehagen.  

Ellers fortsetter vi med vennskap og inkludering. Vi ser at de minste barna har litt å lære 

her, men dette er noe som kommer etter hvert. De eldre barna er raskt ute med å fortelle 

at her på elg må alle få være med på leken. Det er ikke lov å si nei eller gå fra noen.  

Så er det musikk og dans da. Bi kan jo ikke slutte med det! Her blir det disco og dans 

utover høsten, så dette blir bra!  

Er det noe dere lurer på, eller har tilbakemelding på, er det bare å si fra! Vi håper alle 

sammen får en fantastisk fin oktober måned! 

Hilsen fra Hege, Jonas, Kim og Lene!  

 


