
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da var det november alt, og vi syns tiden går fryktelig fort! Den første snøen har allerede 

kommet, og vi ser at vinteren er veldig nær! Før vi går inn på hva som skal skje i 

november, skal vi ta et tilbakeblikk på alt som har skjedd i oktober! 

Hele oktober har vi hatt Trollhaugen og Solplassen, så vi har kost oss på tur så godt som 

hver dag. Vi har også brukt Furutoppen noen ganger, og dette har vært veldig bra! 

Furutoppen er en plass vi sjelden er på, så når vi først er der, leker barna veldig bra 

sammen!  

I begynnelsen av oktober ble det endringer i personalgruppa. Didrik kom tilbake fra 

permisjon, og det var vi veldig glade for. Men, det betydde også at vi mistet Kim og Jonas, 

noe vi ikke var så glade for. Heldigvis blir både Kim og Jonas å se på full tid i barnehagen 

fremover! 

For storefot har det skjedd litt av hvert. Vi har drevet flere ganger med trampolinebøker, 

og kommet et godt stykke på vei! Barna er veldig flinke og liker å jobbe i disse bøkene. I 

oktober var storefot også på språkdag i Kleivhallen. Dette var veldig moro, og her var vi 

sammen med de andre maxiene i Hole kommune. Flere av barna våre kjente barn fra 

andre barnehager, og da er det stas å møtes i en setting som denne. Det er også positivt at 

de som skal begynne på samme skoler, ser hverandre med jevne mellomrom gjennom 
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 Dette må vi huske i november: 

 Mandag 5/11: Ha med dag! Alle kan ta med seg en leke hjemmefra! 

 Fredag 16/11: Lene sin aller siste dag i Naturbarnehagen. I dag blir det 

kake! 

 Tirsdag 20/11: Røde fjær gruppa skal på aktivitetsdag i Kleivhallen.  

 30/11: Julegateåpning på Vik torg 

 

 



 

 

dette året! Storefotene våre har også øvd og øvd på Blimedansen, for denne skulle 

fremføres på språkdagen. De fem jentene våre er rågode på denne dansen, og det som er 

ekstra gøy er at de andre barna, både hiawata og røde fjær, er med og kan mye av denne 

dansen de også.  

Siden vi har vært i skogen hver dag, har vi også hatt god tid til å utforske alle fargene 

naturen har å by på om høsten. Vi har gått på jakt for å finne blader med forskjellige 

farger. Disse bladene lagde vi fine bilder av, men limet vi brukte var ikke av beste kvalitet, 

for alle bladene datt av igjen… men, vi var enige om at det å finne blader og lage selve 

bildene var gøy!  

Vennskap og røde og grønne tanker fortsetter vi å jobbe med hele tiden, og vi har hatt 

flere samlinger om dette. Samlingene blir naturligvis veldig forskjellig etter hvor mange år 

barna er, for det er stor forskjell på en hiawata og en storefot når det gjelder dette temaet. 

Alt må læres og erfares! En liten praksisfortelling om dette tema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mathea og Anja leker på "vippehuska" på Solplassen. Mathea vipper over og slår seg i hodet. 

Hun gråter og har det vondt. Lene står rett ved siden av og løfter Mathea opp og setter henne 

på fanget for å trøste. Da kommer Anja bort: "Jeg skulle jo trøste..!" 

Ja, selvfølgelig skulle Anja trøste venninnen sin… Lene var bare raskere, til Anjas store 

fortvilelse. En god tanke fra en liten jente på tre år! 

"Personalet 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. 



 

 

Verdensdagen for psykisk helse markerte vi også i oktober. Da snakket vi om hvor heldige 

vi er og hvem vi er glade i. hvem betyr mye for oss? Og hva gjør det med oss? Vanskelige 

spørsmål, men noen av barna reflekterte litt over dette og det var fint å se at barna tenkte 

over dette. Denne dagen var det også kaffe, boller og vafler i mathytta, både fordi det var 

psykisk helsedag, men også fordi vi hadde offisiell åpning av mathytta. 

FN dagen  ble også markert hos oss. De andre avdelingene har barn med tilknytning til 

andre land og hadde dermed matretter fra disse landene. Det har ikke vi, så hva er vel mer 

norsk enn vafler? Vi koste oss med vafler laget over bålet denne dagen! Ellers ble det lite 

snakk om FN, for denne dagen var leken helt super på Solplassen, noe vi ikke ville bryte 

opp.  

Rikskonserten var på besøk hos oss i oktober, og det var "Rasmus og verdens minste band" 

som kom på besøk til oss. De spilte og sang og var to morsomme fyrer! Alltid gøy når noe 

slikt skjer, for dette skjer jo ganske sjelden! 

 

Helt i slutten av oktober fikk vi to fine dager i hallen, og her hadde vi hinderløype hvor vi 

hoppet, stupte kråke og hadde regelleiker. Veldig  bra og barna fikk utfordret seg selv på en 

god del ting!  

 

Ellers har vi lest eventyr og bøker, og særlig eventyret om de tre små grisene og ulven har 

vært populært! Disco er også noe vi koser oss veldig med, og fredagsdisco MÅ vi ha, ellers 

er det liksom noe som mangler! Dette er alltid en god avslutning på uka! 

 

Vi har feiret bare en bursdag i oktober, og 

det er Mathea som ble tre år! Hipp hurra 

for deg! Dette er faktisk den siste 

bursdagen blant barna på elg på denne 

siden av nyttår. Nå er nest bursdag Thea 

som blir seks år 7. februar! 

 

 

 

 



 

 

Da er vi over i november, og nye planer og hendelser venter.  

 Nå begynner det å bli kaldt og frost i bakken, noe som gjør det vanskelig for fuglene å 

finne mat. Fuglevenner som vi er, vil vi også i år lage fuglemat. Nå fremover har vi base i 

barnehagen, men vi kommer likevel til å ta turer i skogen for å legge ut mat på 

fuglebrettene. Det er også et fuglebrett i bhg som vi legger ut mat på. De som har 

brødskorper, skalker eller annet av brødmat dere ikke får spist opp, ta det gjerne med, så 

legger vi det ut til sultne fugler!  

Videre har vi et lite prosjekt vi skal sette oss inn i. Her skal vi sette oss godt inn i en Alf 

Prøysen sang. Vi skal lese den, synge den og dramatisere den. Det blir spennende å se 

hvordan barna syns dette er. Her vil vi også legge opp til at store hjelper små og at de 

eldste barna får noen oppgaver med for eksempel å lede, undervise og være litt 

instruktører over hele prosjektet.  

Ellers fortsetter vi som før i høst, men vennskap og jevne samlinger om røde og grønne 

tanker. Dette er noe vi syns er viktig for barna. Det å tenke seg om litt og gå gjennom 

hendelser i små grupper, er noe alle aldersgruppene på Elgtråkket har nytte av. Vi er også 

veldig opptatt av at alle skal ha venner og føle at noen venter på og blir glad for å se barnet 

når det kommer i barnehagen. Slik vi ser det, har vi det sånn nå, og alle barna har noen å 

leke med.  

Når det gjelder idrett, fortsetter vi med hinderløype, både inne i hallen, og ute. Ute skal 

barna være med å finne ting vi skal lage hidere av, måle, sette sammen og samarbeide. Inne 

blir det oss voksne som setter op hinder, og barna får utfordret seg i aktiviteter som å 

stupe kråke, rulle, sprette, gå rundt, krype over og under, krabbe osv.  

Nå som det også nærmer seg jul, skal vi begynne på litt julehemmeligheter i slutten av 

denne måneden. Vi legger opp til en så stressfri som mulig desember i år også, så da må vi 

begynne litt i november med hemmelighetene våre.. 

Når det gjelder klær, så er det bare å finne frem vinterdress, vintersko, ull under og ull 

over! Pass også på å ha nok godt skiftetøy i både hylle og sekk. Gode luer og minst to par 

varme votter ( ikke vanter, for dette blir for kaldt) bør være i sekk og hylle. Det er fortsatt 

viktig å ha nok regntøy og støvler som tåler vann i bhg. På våte dager må dere sjekke 

tørkerommet for våte klær som dere bør ta med hjem. Klærne på tørkerommet henger 

tett, så dersom klærne er veldig våte, tørker de ikke over natta. 

 

 

 



 

 

Så var det personalkabalen på Elgtråkket fremover. Det er ikke ansatt noen for Lene, men 

vi jobber med saken og har en ny stillingsannonse ute nå. Vi håper på god respons. I 

mellomtiden, til en ny pedagogisk leder er på plass, vil Didrik gå inn i denne roller. Hege 

og Didrik får hjelp av Jonas og Knut Emil fra 16. november når Lene slutter og ut 

november. I desember blir det Didrik, Hege og Camilla (jobber nå på ekorn) som vil være 

de voksne på Elgtråkket. Dette blir nok veldig bra! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har dere spørsmål eller tilbakemeldinger av noe slag, ta kontakt med oss! Håper dere alle 

får en flott novembermåned! 

 

Hilsen fra Didrik, Hege og Lene! 

 

 

 

 

 

 

En hilsen fra Lene. 

Fredag 16. november har jeg siste dag i Naturbarnehagen, og jeg må si at det er ganske 

rart! Jeg har hatt 12 utrolig fine år her og jeg ser tilbake på minner i bøtter og spann! Jeg 

har lært mye og jeg tar med meg en god porsjon med erfaring videre. Nå gleder jeg meg 

til nye utfordringer i Hov barnehage. 

Men, kjære foreldre og barn på Elgtråkket: Tusen takk for alt dere har vært for meg! 

Dere har vært en stor grunn til at jeg har trivdes så godt med jobben min. Gode 

samtaler, konstruktive tilbakemeldinger, klemmer, morsomme opplevelser og minner 

for livet.  

Jeg ønsker dere alt godt i årene som kommer. Ta vare på hverandre! 

Stor god klem til dere små og store fra Lene.  


