
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbakeblikk på mai: 

En innholdsrik måned er over og vi går inn i årets første sommermåned. Vi krysser 

fingrene for at juni bringer med seg mange fine soldager.  

Mai startet med at vi fikk et nytt barn på Elgtråkket. Vanja ble godt mottatt av både store 

og små. Det er så fint å se hvor gode alle har vært til å ta imot og inkludere både Vanja og 

barna fra Ekornstubben. Det er en skjønn gjeng vi har 😊  

 

 

 

 

 

Månedsbrev fra 

Elgtråkket 

Juni 2019 

Dette må vi huske i juni: 

• 6.-7. juni: Overnatting for Storefot.  

• 10. og 12. juni. Hjemmebesøk, Storefot.  

• 13. juni: Sommerfest i barnehagen kl.: 15.00-18.00. 

 

Bursdager i juni og juli: 

• 14.06: Aksel 5 år.                      

• 12.07: Nikolai 5 år.      HIPP HURRA FOR BURSDAGSBARNA!!                      

• 14.07: Anja 4 år. 

• 20.07: Sonja 6 år. 

• 28.07: Margrethe 4 år.  

 

 

 

I Rammeplanen kan vi lese at «personalet 

skal støtte og oppmuntre barna til vise 

omsorg for andre og til selv å kunne ta 

imot omsorg». Vi leser også at 

«barnehagen skal legge til rette for 

utvikling av vennskap og sosialt 

fellesskap». 

 



 

 

For Storefotene har mai vært full av aktiviteter. Vi begynte mai med tur til biblioteket for 

å høre Bjørn Rørvik lese og fortelle om de tre bukkene bruse som skulle begynne på 

skolen. Vi leste boken i forkant og det var en bok som virkelig var morsom. Alle lo godt 

av tøysestrekene til trollet og de morsomme navnene i boka. Om noen har lyst til å se og 

høre foredraget hans, ligger forestillingen ute på Youtube. 

https://bergenbibliotek.no/barn/video-bukkene-bruse-begynner-pa-skolen 

Det mest spennende i mai var nok besøksdager på skolene. Tre spente jenter til Røyse skole 

og tre spente jenter til Vik skole (og like spente voksne). Vi ble tatt godt imot på begge 

skolene og det var seks fornøyde jenter som reiste tilbake til barnehagen disse dagene.  

I mai har vi også feiret to Storefot jenter. Ingrid og Victoria 😊 Hipp hurra for dere 

begge!! 

 

 

 

 

 

 

16. mai ble en fantastisk dag for både store og små. Vi startet med heising av flagget, mens 

vi sang «Ja vi elsker». En flott opplevelse. Deretter var det allsang for store og små. Det ble 

sunget sanger som alle hadde et forhold til. Vi sang til og med på dansk 😊 Så ble det tid 

for å gå i tog. Det var virkelig et flott tog som gikk rundt barnehagen denne dagen. 

Etter toget ble det tid for leker. Det ble kastet erte-poser i bøtta og slå ned spiker i 

planken. En stor hit ble spinn-hjulet. Her skulle man snurre på hjulet og så var det 

spennende å se hvor hjulet stoppet. Kanskje man måtte stupe kråke, synge en sang, 

balansere, eller kanskje man vant en is! Bak barnehagen var det rigget for «vannpistol». 

Hageslangen ble brukt flittig til å skyte ned ketchupflasker. Dette var skikkelig gøy!! 

                                                                  

    

 

                        

https://bergenbibliotek.no/barn/video-bukkene-bruse-begynner-pa-skolen


 

 

Denne måneden har vi øvd mye på å sykle. Mange er superflinke og synes det er veldig gøy 

å komme ut av barnehagen for å ta en sykkeltur. Andre synes det er tryggest å øve litt ved 

fotballbanen.  

  

 

 

 

Her ser dere både Elg, Rev og Rådyr på vei til 

fotballbanen. 37 barn på fin rekke. Etter å ha syklet en 

stund, spilte vi fotball og avsluttet med «alle mine duer». 

Kim, Jonas, Bjørgvin og Jeppe var rever og alle barna var 

duer (jeg var duemor). Dere kan tro de revene gjorde 

mye rart for å klare å fange barna.. en kjempefin dag.  

 

Mange spente barn var det også da vi endelig kom oss på tur med «Gjedda». Før vi «kastet 

loss», gikk vi gjennom reglene for hva som er lov i båten. De er så flinke og med så gode 

rutiner, blir det bare hyggelig å være på fjorden. Vi putret utover, med Lille Svartøya som 

mål. Vi så fort at det var mye vann i fjorden, så det gjorde det vanskelig å komme inn til 

øya. Ferden gikk da videre til Svarstad-stranden. Her ble det mye fin lek. Vi kastet 

fiskesprett, plukket blomster, ryddet litt søppel og jammen fant vi ikke en hvaltann… vi 

stusset litt over funnet og undret oss over om det fantes hval i Tyrifjorden.  

 

 

RP: Gjennom arbeid med kropp, bevegelse, 

mat og helse skal barnehagen bidra til at 

barna «videreutvikler motoriske 

ferdigheter, kroppsbeherskelse, 

koordinasjon og fysiske egenskaper.  



 

 

I juni er det også mye som skjer. Planleggingen av overnattingen for Storefotbarna er i full 

gang og jeg kan love dere at handlelisten til barna ikke er kort 😊 Jeg tror de kommer til å 

få det skikkelig gøy. Didrik vil være med jentene fra Elg, sammen med voksne fra Rev og 

Rådyr. Mer informasjon kommer. I juni vil vi også gjennomføre hjemmebesøk for 

Storefotene. Grunnet liten tid til gjennomføringen, velger vi å kjøre bil i år. Det vil bli satt 

av to dager til hjemmebesøk.    

Tur til Moe gård forsøker vi også å få til. Da vil vi sykle, alle sammen. Vi benytter 

sykkelvogner til de noen av barna. Vi håper å få sett «den flytende øya» og er vi heldige så 

kanskje vi kan få lov til å kikke på lekestuen til Store-Beate.  

Ellers blir det mye sang og musikk i juni. Vi øver og øver til den store sommerfesten. Vi 

gleder oss til å vise dere hvor flinke vi har blitt 😊  

Til slutt vil jeg bare takke for 16 hyggelige foreldresamtaler. Det er fint å få litt tid sammen 

med dere, så man blir litt bedre kjent. Takk igjen, dere er supergode!! 

Vi ønsker dere alle en riktig fin sommer.  

Junihilsen fra Hege, Didrik og Linda.                        

 

 

 

Fagarbeiders hjørne: 

Da var vi ferdige med denne måneden som virkelig ble en fin vårmåned med en blanding 

av alt egentlig. Vi hadde på planen forrige måned at vi skulle drive en del med ball på 

fotball banen og det har vi fått gjort, også har vi nå vært vår periode i mathytta 😊  

Vi har hatt mest fokus på det med å sparke ball denne gangen, ble dessverre litt lite kasting 

men noe har det blitt da, spesielt i hallen. Da vi har litt annet type utstyr der enn vi har i 

barnehagen 😊 Det som var fokuset var øye-hånd og øye-fot koordinasjon. Som jeg 

nevnte over så var vi mest innom dette med øye-fot koordinasjon og det har de blitt mye 

bedre til. Har hatt noen morsomme ting, som at de skulle løpe rundt ballen før de skøyt, 

så de fikk prøve det. Det var moro, for det ble mye morsomme skudd og øyeblikk ikke 

minst 😊 Har hatt en del fotball og vist de forskjellige måter de kan treffe ballen på 😊  



 

 

De fleste barn begynner med å sparkeballen med tuppen av skoen. Da har de ikke så mye 

kontroll som de ville hatt hvis de sparker med innsiden av foten 😊 Enkle ting som kan 

gjøre en opplevelse mye bedre 😊 

Sykkelen har vi også i aller høyeste grad hatt frem denne måneden. Det har vært kjempe 

forhold til det og sykle nå. Vi har foreløpig bare syklet for å bli litt tryggere enn vi var i fjor 

på denne tiden, men det er allerede noen i år som har kastet støttehjul så det er bra 😊    

Vi skal fortsette å øve mye fremover 😊 I juni så har vi noen forskjellige turer vi skal på 

også med sykkelen 😊  

Mvh Didrik                                             

 


