
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbakeblikk på mars:  

Denne måneden har hovedfokuset vært å bli kjent med hverandre. For et barn kommer 

trygghet foran alt og barns tilknytning til en trygg voksen er kanskje det viktigste 

fundamentet for barnets utvikling. Med dette i tankene, har vi latt barna bruke den tiden 

de har trengt for å bli trygg på meg, som en ny voksen i barnehagen.  

På tur til Sælabonn en solfylt marsmorgen går jeg hånd i hånd med ei lita frøken. Hun 

stopper opp litt, ser på meg før hun sier, «jeg elsker deg jeg, Linda». Er det rart at vi har 

verdens beste jobb? 

 

 

 

I mars har vi hatt base i barnehagen, men vi har vært på noen fine turer allikevel. Første tur 

til Solplassen var en fin anledning for meg som ny, å bli bedre kjent med barna. De var 

ivrige etter å vise meg rundt, og lære meg hvor det var lov til å gå. Barna er virkelig verdens 

beste til å lære bort. Også er det veldig gøy å forsøke å lure meg litt imellom… hva som er 

lov å ikke 😉  

Månedsbrev fra 

Elgtråkket 

 April 2019 

 Dette må vi huske i april: 

 

• 04. Planleggingsdag. Barnehagen er stengt. 

• 11. Foreldremøte kl. 18.00 – 20.00. 

• 12. Siste dag før påskeferien. 

• 15. Tind 5 år.  

 

•  

 

 



 

 

Noe jeg merket meg fort, var den utrolig flotte leken som oppsto hver gang vi kom i 

skogen. Det er gøy å se hvordan fantasien og kreativiteten blir stimulert av de mulighetene 

som finnes i skogen. Barna er rett i lek, og de er gode på å inkludere hverandre og hjelpe 

hverandre. Et lite eksempel ser vi her:  

«Skal jeg hente mer snø, eller er han høy som deg nå»? 

I lang tid samarbeidet guttene om hvordan snømannen skulle være. 

Målet var at snømannen skulle bli like høy som guttene selv.           

Når man observerer barnas lek, opplever vi at i en tilsynelatende 

enkel aktivitet som å bygge snømann, består av de fleste  

fagområdene våre. Her er noen eksempler:  

Kommunikasjon, språk og tekst: de bruker språket aktivt til å uttrykke sine tanker og 

meninger, skaper relasjoner og deltar i lek. 

Kropp, bevegelse, mat og helse: de skal oppleve å leke, lære og skape med kroppen som 

utgangspunkt. 

Kunst, kultur og kreativitet: ta i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede. 

Antall, rom og form: oppleve lekende og undersøkende arbeid med plassering, former, 

måling og volum. Stille spørsmål, resonere, argumentere og søke løsninger (Hvor mye snø 

trenger vi? Hvor er det trygt å klappe på snøen? Er snømannen høyere nå? Skal vi lage 

hode?).  

 

 

 

I mars har vi også hatt fokus på eventyret «I brønnen og i tjernet», av Jørgen Moe. Et 

kapittel i denne fortellingen omhandler «den flytende øya». Fortellingen har skapt mange 

gode samtaler med barna. Vi har undret oss over hvordan en øy kan flyte, og om det går 

an å lage sin egen øy. Hva er det som flyter, og hva er det som synker? Kapitlet der Beate 

faller i brønnen har vakt stor interesse. De synes nok det er litt skummelt.. kommer hun 

seg opp av brønnen igjen? Fortellingen inneholder mange vanskelige ord. Noen av ordene 

har vi undret oss over hva betyr, og noe av fortellingen har vi «omdiktet» litt mens vi har 

lest. Det er også spennende at Jørgen Moe bodde i Hole, og at vi skal sykle og se hvor han 

bodde. Om dere har lyst til å lese fortellingen kan dere finne den her:  

http://www-bib.hive.no/tekster/ekstern/moe-bronnen.html 

http://www-bib.hive.no/tekster/ekstern/moe-bronnen.html
http://www-bib.hive.no/tekster/ekstern/moe-bronnen.html


 

 

 

 

 

 

 

Andre aktiviteter i mars har vært tur til Ringeriksbadet for Hiawatha og Røde fjær. Vi har 

vært så heldige å få låne Trollhaugen, samt flere fine turer til hallen når det ble noen kalde 

dager. Mye god mat har det også vært.. og litt mislykket bollebaking i lavvoen.. godt at 

barna er så takknemlige 😉 de koste seg med boller og var strålende fornøyde. 

 

 

 

 

 

 

 

Barnehagedagen gikk av stabelen den 12. mars. Tross snøvær og sur vind, ble det en 

fantastisk dag. Vi takker hver og en av dere for godt oppmøte 😊 

Vi har også feiret Philip som ble 5 år den 28. april. Hipp hipp hurra for Philip !!!  

 

 

 

 

I april vil vi ha fokus på våren og nytt liv. Hva kan vi finne av vårtegn? Kommer det noen 

fugler i kassene våre? Vil tomatplantene våre spire? I tillegg vil vi lese og undre oss over 

påsken. Hvorfor feirer vi påske? Kanskje får vi besøk av påskeharen? Mye å glede seg til i 

april.  

 

«I barnehagen skal barna møte ulike språk, språkformer og dialekter gjennom 

litteratur og tekster fra samtid og fortid. – som kilde til kunnskap, refleksjon og 

møte med kultur».  Rammeplan.  



 

 

I tillegg vil vi gjennomføre foreldresamtaler med Storefot-foreldre i april. Samtalene vil 

være rettet mot overgangen til skolen. Det vil bli sendt ut informasjon om tidspunkt for 

samtalene i nær fremtid. Det vil også bli levert ut skjemaer, som fylles ut i forkant av 

samtalene. Gleder meg til å bli bedre kjent med dere foreldre 😊 Samtalene med Hiawatha 

og Røde fjær vil bli gjennomført i mai. 

 

 

 

Hilsen fra Didrik, Hege og Linda! 

 

Fagarbeiders hjørne: 

Hei og hå! 

Denne måneden skal vi ha litt fokus på det med ball aktivitet både inne i hallen men også 

ute i skogen for det er mye man kan gjøre der også med for eksempel en kongle eller noe 

annet som for eksempel kan kastes eller sparkes. Det vi skal ha fokuset på er det med øye 

hånd koordinasjon og øye fot koordinasjon ☺. Dette skal vi øve gjennom hele måneden 

og bli enda bedre enn vi allerede er. For å forklare litt rundt disse begrepene. 

• Øye/hånd og øye/fot koordinasjon: Her snakker vi om samspillet mellom da 

henholdsvis foten og øyet og da armen/øye. For at dette skal fungere helt optimalt 

så må vi trene disse sansene ☺  

• Så vi skal da ha en del øvelser som stimulerer til akkurat dette denne måneden med 

litt forskjellig ball aktiviteter. Vi skal for eksempel gjøre: 

o Kaste ball i bøtter med forskjellig lengde 

o Vi skal sparke en ball og kaste for å komme nærmest et gitt punkt. 

o Vi skal kaste ball opp i været og klappe og ta imot igjen. 

o Kaste og sparke ball til hverandre. 

o Osv.  

Videre utover måneden så håper vi kanskje snøen går sånn at vi kan ta frem sykkelen i 

barnehagen og kose oss med den men det er veldig vær avhengig☺ Ser mange vårtegn om 

dagen som kan tyde på at det er noe i anmarsj så vi får bare følge med frem over ☺ 

Mvh Didrik 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


