
 

 

 

 

 

 

 

Januar nærmer seg slutten, og vi kan se tilbake på en måned med grønne skoger og lite 

snø. Fuglene kvitrer av hele sin hals, og har nok blitt litt forvirret av varme og lyse dager. 

Hvilken fugl var det vi hørte som kvitret? Er det trekkfuglene som begynner å komme 

tilbake? Vi bruker morgensamlingen hver dag til å snakke om fuglene. Etter jul har vi 

byttet ut bildene av barna når vi trekker dagens høvding. Nå benytter vi bilder av fuglene. 

Vi undrer oss over om det er en standfugl eller trekkfugl. Hva liker fuglen å spise? Er det en 

meis eller en fink? Barnet som eier fuglen, blir dagens høvding.  

 

 

I januar har vi jobbet mye med Psykologisk førstehjelp, grønne og røde tanker. Hva er en 

rød tanke, eller en grønn tanke? Hva kan jeg gjøre hvis jeg får røde tanker? I Rammeplan 

kan vi lese at «barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon. 

Barnehagen skal bidra til barna trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og 

forebygge krenkelser og mobbing». Sosial kompetanse er en viktig side av barnets 

utvikling. «Det handler om å mestre samspill med andre», kan vi lese i Kari Lamer sin bok, 

«Du og jeg og vi to». Lamer forteller om hvor viktig sosial kompetanse er for om barnet 

verdsettes av venner og følgelig integreres i barnehagens sosiale miljø.                                   

Månedsbrev fra 

Elgtråkket 

Februar 2020 

        Viktige datoer i februar: 

Mandag 03. og 10.: Skiskole for Storefot.                                     

Fredag 14.: Skidag for Storefot (værforbehold). 

Fredag 21.: Karneval. 

                                

26. februar: William 4 år!!            

Hipp hurra!! 



I månedsbrevet for januar, kunne vi lese at vi opplever at barna kan holde hverandre 

utenfor i lek. Vi opplever at barna kan si fra til hverandre på måter som ikke er så hyggelig. 

Med fokus på hvordan vi snakker til hverandre og hva som ikke er greit å si, har vi denne 

måneden hatt mange samtaler. Både i grupper og felles. Nye venneregler er under 

produksjon, ferdig resultat vil bli hengt opp i garderoben.  

Ved å være til stede i barnas lek kan vi lettere sette ord på det som skjer, her og nå. Den 

grunnleggende filosofien er at barn lærer gjennom å konstruere sin egen kunnskap i 

samhandling med andre barn, omgivelsene sine, og nysgjerrige voksne. 

Fortell meg og jeg glemmer 

Vis meg og jeg husker 

La meg gjøre det og jeg lærer meg                                                                                           

-Camara- 

 

  

Verdens beste barnehage har også verdens beste foreldregruppe. Takket være dere, fikk vi 

alle oppleve en fantastisk dag på Hønefoss kino. Storefot guttene gikk av gårde tidlig, da de 

skulle rekke rutebussen. Hiawatha og Røde Fjær ventet til Askeladden (bussen) kom 

klokken 11. Alle på plass, og reisen kunne starte. «Velkommen om bord på bussen, har alle 

fått på seg sikkerhetsbeltet», hørte vi bussjåføren spørre i høyttaleren. Et unisont 

«JAAAA», kom det fra 29 barn og 7 voksne. «Er dere klare for å kjøre til Kina …. Nei, 

kino, mente jeg» spurte en lattermild bussjåfør. Kina, hvor er det? Hvor lang tid ville det ta 

å kjøre buss dit? Ville vi bli sultne da, før vi kom frem? En morsom replikk fra bussjåføren 

endte opp i en lang samtale om Kina. Vi fant til slutt ut at det var nok best at vi dro på 

kino, og ikke til Kina. Vel fremme på kinoen hadde Knut E kjøpt inn pastilleske til både 

små og store, så da var vi endelig klare for å kose oss sammen med Rever, Rådyr og 

Snekker Andersen.  

Solen skinner, og det er en rolig dag i barnehagen. I sandkassen sitter Pia, Siri og Ida og leker 

sammen. Pia: «Siri, hent vann til meg»! «Nei», sier Siri, mens hun øser sand opp i bøtten sin. 

Pia forsøker en gang til. «Kan du hente vann til meg? Kan jeg få vann». «Nei, jeg henter bare 

vann til Ida jeg», sier Siri. «Ja, da får jeg hente selv da», sier Pia, mens hun tar bøtten sin med 

seg og går bortover mot søledammen. Tilbake i sandkassen forsøker Pia en gang til å få Siri til å 

hente vann for seg. «Kan du hente vann til meg nå da, Siri»? «Ja, det kan jeg», sier Siri, mens 

hun reiser seg opp og går for å hente vann. På veien tilbake til sandkassen roper Siri, «Ida, nå 

kommer jeg med vann til deg».  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Januar har vært full av opplevelser. I tillegg til kino, har vi vært på Ringeriksbadet, på 

skiskole og vi har feiret Emil, som ble 4 år. Hipp hurra for Emil!!  

 

Didrik vil nå fortelle litt om skiskolen: 

Skiskole med Storefot på Ringkollen       

Da var vi endelig i gang med skiskole for Storefot igjen, som har blitt en tradisjon for 

Storefotene. Dette er i regi av Norges skiforbund og det er kjempemoro for alle sammen. 

Der oppe så er det fokus på at ski skal være lystbetont og fantastisk moro mens man går på 

ski og alt der oppe er leke basert så det er utrolig moro med al de får til der oppe med 

mange dyktige instruktører. Her har vi med oss alt fra litt utholdenhet, balanse, øye/fot 

koordinasjon.  

Vi får inn kryssbevegelser når vi er ute på ski som igjen er med på å hjelpe høyre og venstre 

hjerne halvdel og jobbe sammen. Dette har også en sammenheng med for eksempel når 

barn krabber og bruker høyre arm og venstre bein hvis man skal sammenligne med noe.   

Videre fremover så skal vi øve mer på litt teknikker som det å gå fiskebein oppover, det 

med å klare å kjøre ned bakker og at man skal bremse med skiene i stedet for å sette seg på 

rompa. Ungene var kjempeflinke den første turen og syntes det var veldig moro selv om 

det var den første turen for veldig mange            

Hilsen Didrik.  



     

 

 

 

I februar vil vi i tillegg til Psykologisk førstehjelp starte opp med to nye temaer, karneval 

og miljøvern. Prosjekt karneval starter vi med i uke seks og avsluttes den 21. februar. Vi 

starter prosjektet med å kikke nærmere på avdelings-dyrene våre, Ekorn, Elg, Rådyr, Hare 

og Rev. Hvordan ser halene ut? Ørene? Hvilke farger har dyrene? Hvor bor de? Alle barna 

velger seg ett av dyrene. Vi vil så male t-skjortene, lage hale og ører, likt som dyrene har. 

Den store festen feirer vi sammen med Revene og Rådyrene på Solplassen. Det vil bli 

varmmat, leker, sang og dans og selvfølgelig pinata       Vi gleder oss! 

Miljøvern-prosjektet vil gå parallelt med Psykologisk førstehjelp, helt frem til sommeren. 

Vi starter opp i uke fem, med å lese boken «Hva er greia med plast»? Boken er gitt ut av 

Miljøagentene, som er Barnas miljøvernorganisasjon. I boken får vi forslag til hva vi kan 

gjøre for å hjelpe naturen og miljøet. Vi vil snakke om gjenvinning, vi skal se etter søppel i 

skogen, ved vannet og etter veien, sortere avfall og besøke gjenvinningsstasjonen. Om 

dere ønsker å kikke nærmere på nettsiden til Miljøagentene, finner dere informasjon her: 

https://miljoagentene.no/marin-forsopling/hva-er-greia-med-plast-article6654-

591.html 

                                                                           

Som Knut Emil informerte dere om, vil jeg ha siste arbeidsdag i Svensrud, fredag 3. april. 

Hadde ikke trodd at denne dagen skulle komme så fort, men etter gjentatte tilbud fra 

Jevnaker, valgte jeg til slutt å takke ja. Svensrud er en fantastisk barnehage, og det er kun 

av praktiske årsaker jeg til slutt valgte å si ja. I den anledning, ønsker vi å gjennomføre 

foreldresamtaler før påske. Samtalene vil bli satt opp i uke 12 og 13. Didrik vil gjennomføre 

overgangssamtaler med Storefot i uke 12, da det er han som vil ha samtalene med lærerne. 

Samtalene med Hiawatha og Røde Fjær gjennomføres da i uke 13. Mer informasjon 

kommer.  

https://miljoagentene.no/marin-forsopling/hva-er-greia-med-plast-article6654-591.html
https://miljoagentene.no/marin-forsopling/hva-er-greia-med-plast-article6654-591.html


 

 

Hver dag jeg er sammen med deg er min favorittdag.      

 Så i dag er min favorittdag.  Sitat: Ole Brumm.  

 

 

 

Februarhilsen fra Didrik, Hege, Martin og Linda. 

 

 

 

 

 


