
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Da var februar ferdig og det må vel kalles for snø måneden i år tror jeg  Det har hvert så 

fine forhold med både ski og aking rundt omkring og det har hvert helt supert  Vi har 

hvert på skiturer i nærområdet og brukt de fantastisk fine løypene som er rundt her  Ake 

mulighetene har ikke latt stoppe de heller for det har hvert aking over alt som det har 

hvert en liten nedoverbakke   

 

 

 

 

Så klinket vi  gang med samefolkets dag som ble en skikkelig feiring med mye samisk 

musikk, hadde om kulturen deres(hva har de på seg, rein, osv) og kjempe god samisk gryte 

med reinskav  Vi snakket om det samiske flagget hvordan farger og former som er i 

flagget så det var spennende  Men det var moro og viktig å snakke om andre kulturer 

som er litt annerledes enn oss  

 

Månedsbrev fra 

Elgtråkket 

mars 2019 

Dette må vi huske i mars:  

 Linda begynner hos oss den 4 mars  

 Camilla og Martin sin siste dag 1 mars  

 Barnehagedagen 12 mars 

 Fuglekasse snekring 12 Mars. Mer info kommer. 

 

 



 

 

 

"Det handler om en liten mus som gikk på tur i ørkenen. Der traff den en løve. Løven 
fanget musa, men var grei og slapp den fri. Da løven senere ble fanget inn i et garn, var det 
musa som var grei. Den gnagde hull i garnet slik at løven ble fri. Så ble de venner! Her kan 

vi dra med oss mye inn mot det vi snakket en del om forrige måned. Det med å være 
venner og hjelpe hverandre som står sterkt i vennereglene våre." 

Dette var det vi jobbet med forrige måned. Her brukte vi løve og musa for å da som det 

står og få frem vennereglene enda mer ut i praktisk. Det har funket syntes vi, vet ikke om 

det er akkurat denne fabelen men at det har hjulpet og ha fokus på vennereglene det er jeg 

helt sikker på  Vi fortsetter og snakke om de helle tiden og etter hvert nå så skal vi se om 

vi kanskje skal legge til en eller to ting til  

Vi har øvd på det med å vente på tur alle sammen inne på elgtråkket  Vi har fått øvd 

veldig mye egentlig på det med å rekke opp hånden når vi skal snakke og ikke snakke i 

munnen på hverandre. Har hatt mange aketurer bort til hallen og der kan ikke alle kjøre 

samtidig så da må vi automatisk vente på tur som noen ganger kan være litt kjedelig, men 

vi har lagt vekt på det der og da på at de er super flinke som står så fint. Helle tiden positive 

tilbakemeldinger ingen til de som glemmer seg bort inni mellom. Når vi gir de positive til 

de som står fint så stiller de andre seg opp også når de hører det, også får de positive 

kommentarer også når de står på rekke    

Vi har jo også hatt et fantastisk ski VM også denne måneden  Det ble kjempe moro da vi 

hadde skiskyting, aking og hopp  Alle koste seg 

kjempe mye og det var mye latter og moro fra alle 

sammen syntes vi og det gikk nok like bra med oss 

som de som er i Seefeld  

 

 

Neste måned: 

Svømming for rødefjær og hiawata er noe de gleder seg veldig til. De syntes det var veldig 

spennende når de Storefottene reiste på svømming i vinter så det blir veldig bra. Vi reiser i 

små grupper med to voksne og noen barn  Dette skal dere få en oversikt på i løpet av 

mars når dette nærmer seg.  

 



 

 

Vi skal så tomater i år på elgtråkket så vi tenkte å begynne allerede nå med og sette de i 

vinduet og se hvor fort de vokser der. Hva må til for at de skal spire og gro? Kan vi sette 

ned en hell tomat eller bare frøene?? Vi prøver på mange forskjellige måter. Med dette så 

tenkte vi også at vi kunne ta oss en tur bort til Elstøen Gartneri hvis vi får lov til å komme 

og de kunne vist oss rundt  

 

 

 

Vi skal begynne på et prosjekt som skal gå over ganske lang tid og det er at vi skal lage den 

flytende øya som ligger ved Mo Gård. Dette er en øys om flyter i et kjern der borte som 

Asbjørnsen og Moe flere ganger snakker om i eventyr så vi tenkte hvorfor ikke lage denne 

selv. Her aksl vi også høre eventyr om øya og snakke om den. Det kan hende at det er flere 

som har hvert der borte. Og ikke minst skal vi bruke en del tid på hvordan vi kan lage den. 

Her trenger vi mange gode ider og mange tanker rundt akkurat dette  Vi begynner nok 

ikke å lage den før i slutten av Mars begynnelsen av April  Men skal bruke mye tid i 

forkant på samtaler og tegninger  Planen er også og ta en tur bort til den flytende øya. 

Så vi prøver og reise bort med mindre grupper av gangen hvis det ikke plutselig blir bart og 

vi kan reise  

Denne måned skal vi prøve oss på et aldri så lite forsøk for å se hva som skjer med snøen 

når vi smelter den. De fleste barna har nok hvert med på dette før men det er alltid like 

spennende og se hva som skjer med snøen. 

Hvordan farge har den? Er det noe i den? Kan snø 

som ligger på forskjellige steder være forskjellig 

når vi smelter de? Mange spørsmål vi kan undre 

oss over. Dette blir veldig spennende og se hva vi 

kan finne   

 

 

 

 

 

Rammeplanen sier: 

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

måltid." 

Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra  til at barna opplever 

og utforsker naturen og naturens mangfold. 



 

 

Hinderløype hadde vi en del av i høst også både i hallen og på Trollhaugen så var det en del 

av dette på planen. Dette skal vi ta opp igjen nå i mars  Det gleder vi oss veldig mye til for 

det er så utrolig mye vi kan gjøre. Det er ingen begrensninger. Den eneste begrensningen 

er den vi setter selv og som vi ikke kommer på mer  Vi skal ha dette både ute og inne 

men blir nok for det meste i hallen siden det er den vi har mest i mars.  

Vi skulle egentlig ha mat grupper forrige gang vi var i mathytta, men dette utgikk 

dessverre fra planen den perioden pga sykdom. Så vi prøver igjen nå med fastegrupper som 

får være med når vi skal lage mat  Her skal det smakes, skjeres, hakkes ja de skal være 

med på alt som skjer   

 

 

 

 

 

 

Mvh Camilla, Hege, Martin og Didrik 

 

 

 

 

 

Da var min tid som ped.leder på elgtråkket over for denne gang og det har hvert moro 

og spennende på samme tid  Jeg skal heldigvis fortsette på elg og være sammen med 

de fantastiske barna videre. Det er nå da Linda som tar over og jeg går tilbake som 

fagarbeider  Gleder meg til fortsettelsen   

Mvh Didrik  


