
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tilbakeblikk på mars:  

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

 

:  

 

 

 

 

 

 

 

Viktige datoer i mai: 

08. mai: Fotografering. Mer info kommer. 

09. mai: Storefot sykler til biblioteket og Vik skole 

12.mai: Ingrid 6 år. Hurra!! 

13. mai: Besøk Røyse skole 

17. mai: Grunnlovsdagen. Barnehagen stengt. 

22. mai: Victoria 6 år. Hurra!! 

22.mai: Skolebesøk Røyse 

23.mai: Skolebesøk Røyse 

24.mai: Foreldresamtaler 

27.mai: Skolebesøk Vik 

28.mai: Skolebesøk Vik 

29.mai: Foreldresamtaler 

30.mai: Kristihimmelfart. Barnehagen stengt. 

* Mer informasjon om skolebesøkene kommer nærmere.  

 

 

 

Månedsbrev fra 

Elgtråkket 

 Mai 2019 



Tilbakeblikk på april: 

Med fokus på vårtegn og nytt liv, har april virkelig gitt oss full valuta 😊 Vi gikk fra snø og 

stiv kuling i begynnelsen av april, til sommervarme i slutten av april. Vi rakk nesten ikke å 

følge med på hvordan bjørka kom med nye blader, før de var fullt utsprunget.  

 

Vårt lille prosjekt med å så eplefrø og tomater i vinduet har også vært spennende. Vi la 

noen tomater og eplefrø på bomull i plastposer og hang de i vinduet. Etter hvert kunne vi 

se at det begynte å spire i plastposene. Nå har plantene fått komme over i jord og det blir 

spennende å se om vi får noen avling 😉  

 

 

 

 

 

 

 

I Rammeplan kan vi lese at barnehagen skal la barna få kjennskap til fortellinger, 

tradisjoner og høytider i ulike religioner og livssyn. Med dette i fokus har vi hver dag mot 

påske hørt en liten fortelling fra påskeevangeliet. Vi har undret oss over det vi har hørt og 

mye av det vi har hørt har vært vanskelig å forstå. Fortellingen om påskeharen var derimot 

mye enklere å forstå og jammen fikk vi ikke besøk av selveste påskeharen. Det var en gjeng 

med spente barn som gikk til Trollhaugen den dagen påskeharen hadde sagt han skulle 

komme. Det ble funnet mange spor underveis til Trollhaugen og alle sanser ble tatt i bruk. 

 

RP: «Gjennom arbeid med kropp, bevegelse, mat 

og helse skal barnehagen bidra til at barna får 

innsikt i matens opprinnelse, produksjon av 

matvarer og veien fra mat til måltid». 



Når det ble tid for lunsj var det mange barn som gjorde store 

øyne da de kom inn i teltet. «Åhhhh, så fint det var her», var 

det ei frøken som sa når hun gikk inn. Med masse god mat ble 

det en lang og hyggelig lunsj, som ble avsluttet med deilig 

godteri fra påskeharen. En veldig fin dag 😊 

Vi har hatt mange fine dager i april og en av de var da vi fikk 

besøk fra den gamle barnehagen til Elle. En kald dag på 

Trollhaugen gjorde at 36 barn og 6 voksne tok plass i teltet for 

å spise lapskaus. Trangt ble det, men veldig gøy. Etter den 

første sjenansen hadde lagt seg, ble det allsang og dans. En morsom dag.  

 

På Trollhaugen lagde vi også et «fugletre». I etterkant av fuglekasse-

snekkeringen på barnehagedagen, satte vi fokus på standfugler og 

trekkfugler (husk å sjekke kassene hjemme). Vi hang opp bilder av de 

forskjellige fuglene vi kan oppleve å se i nærområdet, hørte på 

fuglelyder og snakket om de forskjellige fuglene. Alle barna fikk 

«hver sin fugl» som de hang på treet. Fuglene ble hengende i treet til 

vi var ferdige på Trollhaugen for denne gang.  

 

Markering av Jørgen Moe sin fødselsdag: Onsdag den 24. var det mange spente små og 

store som skulle på sykkeltur til Gjesvaldåsen. Tror det var noen spente foreldre også 😉       

Vi startet med friskt mot rett etter frukt og det var virkelig en sprek gjeng som var på tur. 

Er så urolig imponert over alle barna som åpnet sykkelsesongen med langtur til Vik.       

Vel fremme ble det tid til litt lek og mat, før vi skulle inn i Åsstua å høre Kari Thingelstad 

fortelle eventyr. Med en fantastisk formidlerevne fra Kari 

fikk vi høre fortellingen om «Gjerdtrudsfuglen», utdrag 

fra fortellingen «En glad gutt» og fabelen om «Solen og 

vinden».  

  

 

  

 

RP: «Gjennom arbeid med 

kommunikasjon, språk og tekst skal 

barnehagen bidra til at barna møter 

et mangfold av eventyr, fortellinger, 

sagn og uttrykksformer».  



I april har vi også feiret en fantastisk gutt. 

 Hipp, hipp hurra for Tind! 

 

Mai måned: 

Som dere så innledningsvis er det mye som skjer i mai. Foreldresamtalene for Storefot er 

nå over (takk for mange hyggelige samtaler) og det er tid for samtaler med Røde fjær og 

Hiawatha. Samtalene vil finne sted etter 17. mai.  

To flotte Storefotjenter har bursdag i mai: Hipp hurra for Ingrid og Victoria!! 

9. mai vil Storefot sykle til biblioteket på Vik. Vi er så heldige at vi har blitt invitert til å 

høre forfatteren Bjørn Rørvik fortelle om sin egen bok, «Bukkene bruse begynner på 

skolen». Etter vi har vært på biblioteket vil vi sykle innom Vik skole og leke litt ute i 

skolegården. Mandag den 13., vil de tre Storefot-jentene som skal begynne på Røyse skole, 

sykle sammen med Linda å besøke skolen. Besøksdagene vil det komme mer informasjon 

om senere 😊  

Med mai måned kommer også grunnlovsfeiringen og hvorfor feirer vi egentlig 17. mai? 

Hva er demokrati? Hva er egentlig en grunnlov? Mye å undre seg over.. 

 

 

 

 

 

Vi håper på mange fine og varme maidager, og ønsker dere alle en fantastisk 17. mai 

feiring. Husk å spis masse is!! 

 

 

Maihilsen fra Didrik, Hege og Linda! 

 

RP: Nærmiljø og samfunn: 

«Barnehagen skal legge grunnlaget for 

videre innsikt i og erfaring med 

deltagelse i et demokratisk samfunn» 

 



Fagarbeiders hjørne: 

Hei på dere ☺ 

Vi har nå brukt deler av April på å gå igjennom sykkelregler. Det med å ta 

hensyn til andre når vi sykler. Det handler om å holde avstand, tilpasse fart i 

forhold til hverandre, se fremover når vi sykler. Spesielt det med å holde 

avstand til hverandre når vi sykler på rekke er veldig viktig, for ofte så sykler vi 

inn i hjulene til hverandre og da kan det skje ulykker som vi vil unngå.  

Vi vil også gjennom sykling få en mye bedre balanse og få utfordret oss med 

hver eneste tur vi skal på ut i skogen. Det er så mange naturlige hindringer i 

skogen så vi før øvet på så mye sykkel teknisk ved bare en tur ute i skogen. 

Det er ikke alle som er like trygge med det å sykle i ulendt terreng men dette 

skal de få øve seg på sakte men sikkert gjennom kontinuerlig øving med 

sykkel gjennom en lang periode ☺  

Vi skal ha en uke på solplassen igjen før vi skal være i barnehagen. Så vi får 

prøve å sykle ut ditt de dagene vi skal ditt, men det blir også veldig mange 

turer på oss i skogen og rundt i nærområdet når vi skal ha base i barnehagen. 

 

Vi gleder oss til å sykle mer hilsen Didrik 

 

 

 

 

 

 

 


