
 

 

 

Da har vi kommer godt i gang igjen etter en lang sommerferie. Nå kjenner vi at høsten 
kommer sakte men sikkert til Svensrud – tid for ull igjen, hurra! Enn så lenge har vi 
levering ute, og frokost for de som ønsker enten ute ved lavvo eller inne i lavvo’n sammen 
med Revehiet og Rådyrstien.  

Hvorfor månedsbrev??: 

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegge, dokumentere og 
vurdere innhold, lek, læring, omsorg og progresjon for enkeltbarn og barnegruppen. Vi 
velger å lage en detaljplan, som dere ikke ser…men som er et arbeidsredskap for personalet 
– en plan som legges for et halvår av gangen. Ut i fra detaljplanen skriver vi hver måned et 
månedsbrev som til slutt utgjør vår årsplan. Alle barnehager skal ha en årsplan. I 
månedsbrev vurderer/evaluerer vi innholdet, planene våre – både det planlagte og det som 
plutselig skjedde underveis, og det kan det være mye av i en barnehagehverdag. Vår 
dokumentasjon er noe av det vi skriver i månedsbrevene våre, men også artikler med 
bilder av noe av innholdet i hverdagen vår. Vi håper dere tar dere tid til å lese brevene våre! 
Som foreldre kan dere følge med på hva vi gjør – om hva barna deres opplever, lærer og 
gjør i barnehagen, om vi er en lærende organisasjon, og om deres barnehage oppfyller 
kravene i barnehageloven og rammeplanen. Alle 7 fagområdene i rammeplanen skal barna 
igjennom i løpet av et barnehageår. Rammeplan for barnehagen kan fint leses av alle 
foreldre– finnes på nett også. 

I vår detaljplan, som vi blant annet jobbet med på en av planleggingsdagene i august, har vi 
kommet frem til 4 viktige områder for oss dette barnehageåret: 

• Lek 
• Hverdagsmagi 
• Sosial kompetanse 
• Fagområdene 

Sosial kompetanse sier vi litt om her, nedenfor. Vi skal komme nærmere tilbake til de 
andre områdene. Nå vil vi også nevne at LEKEN selvfølgelig er en viktig del av barnas 
hverdag og liv! Barna på Elgtråkket kunne lekt hele dagen uten stopp, tror vi! Egentlig 
bryter vi voksne opp god, fin lek flere ganger om dagen fordi vi skal hit og dit, spise, gå på 
do eller formidle tema vi har planlagt…. Lek er læring for barna våre, derfor har den en så 
stor plass i hverdagen vår! 

Kort om hverdagsmagi – eller husmannspedagogikken, som ble «vår» etter et møte med 
Barnehagen Andersrød. Filosofien deres er at barna kan få være med på det de voksne gjør 
i barnehagen. Vi kan inkludere barna i hverdagsaktiviteter og ha TID og TÅLMODIGHET  
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til å la barna gjøre ting selv. TID, TILSTEDEVÆRELSE og TILGJENGELIGHET er de tre 
t’ene som står sentralt i husmannspedagogikken. Det krever mye av den voksne…vi håper 
å kunne skape barndomsminner – hverdagsmagi – fordi det også kan være læring, 
omsorg, nærhet, språktrening, sosial trening i alle de små aktivitetene eller gjøremålene 
som skjer hver dag bare vi er bevisste på at det kan skje! 

Evaluering av august: 

Vi har tatt imot Alvilde hos oss, ny jente, men som har gått i en annen barnehage fra før. 
Hun må få lov til å bli enda bedre kjent med oss, men hun er allerede med i lek, og hun 
har kommet godt inn i våre rutiner og «regler». Erle, Ida og Hedda var nesten nye de også 
da de kom fra Harelabben. Nå virker det som de har vært hos oss lenge – sammen er de en 
fin liten gjeng som leker, snakker i vei og viser omsorg for hverandre. Også er de tre 
selvstendige og svært blide jenter! 

Felles regler og rutiner på Elgtråkket jobber vi fortsatt med. Didrik som har lang erfaring 
på Elgtråkket viser oss andre voksne fortsatt hva som er lurt å gjøre, eller hva som har blitt 
gjort tidligere. Sammen skal vi også finne ut av hva som passer for alle barn og oss nye 
voksne – det kan ta litt tid å finne ut av samarbeid og samspill når en «ny» avdeling og 
nytt år skal begynne.  

En ting er vi helt enige om: at noe av det aller viktigste vi lærer i barnehagen er å kunne 
være sammen/fungere sammen med andre – sosial kompetanse! Dette jobber vi med hver 
dag, hele året. Og kanskje er det nettopp dette som ikke er så lett å dokumentere eller få 
frem på bilder?? Barn skal lære seg å leke sammen, vente på tur, utsette egne behov, 
regulere seg selv, dele leker, si hei/ha-det, si noe fint om en annen, være en venn, holde på 
en venn, vise omsorg og empati med andre, hjelpe andre, spørre om en vil leke med deg, 
være inkluderende i lek, le sammen, tøyse, ha humor – alt det som skal til for å fungere 
sosialt videre i livet, på skolen, i skolegården, på trening, i koret eller i en bursdag…Vi 
jobber videre!! 

Trollhaugen har vært en fin base i august, og etter planleggingsdagene ble det en bedre 
plass å være på da vi fikk fikset litt der. Nye husker og klatretau var topp! Øving på sykkel 
har vi fått både til og fra skogen og ved fotballbanen. Ekstra gøy å se barn som mestrer å 
sykle etter masse øving! 

Båtturene våre med «Gjedda» har vært ekstra fine i år, mener vi. Vi har vært på badeturer 
og bare kost oss , vi har sett kulturminner/helleristninger fra båten, sett fugler i kikkert og 
kjørt ned Storelva. Fine opplevelser og minner for alle barn, håper vi på! 

Storefot:  

I år har vi 4 storefot-jenter på Elgtråkket. Til sammen er det 18 storefoter i barnehagen i 
år. Tidligere har storefoter hatt noen felles arrangementer og møtepunkter sammen med 
flere skolestartere i kommunen vår. I år vil nok de fleste av disse arrangementene bli borte 



på grunn av corona-situasjonen. Vi håper etter hvert på felles dager og aktiviteter for våre 
egne storefoter på tvers av avdelinger.  

Gjennom året skal vi ha gruppedager med Trampoline-bøker og ulike skoleforberedende 
aktiviteter, masse leik og sosial trening. Selv om man blir stor, og er størst i barnehagen er 
det enda mye å øve og trene på. 

Didrik har i år storefot-ansvar på vår avdeling. Og det er Inger på Revehiet som er storefot-
ansvarlig i vår barnehage. 

Vi gleder oss til Storefot-samlinger. Hilsen Didrik       

Plan for september: 

Vi har planer om gårdsbesøk, forberede høstsuppe, sanke fuglemat, mye mer om 
«Kardemommeloven», også finner vi ut av hva vi kan gjøre med garn… For oss er det 
viktig å evaluere/oppsummere og dokumentere i etterkant av måneden hva som skjedde 
og hvordan det gikk. Bilder skal vi ta etter hvert, og vi håper alle er inne og ser og leser, 
gjerne sammen med barna. Samtaler, fortellinger og repetisjon er superviktig for barns 
SPRÅK, som er like viktig som den sosiale læringen!  

Da er vi klare for september! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Hilsen fra Tove, Camilla, Didrik og Nima 

Huske på i september: 

• 1.9 Storefot går Kleivklyver’n til Kongens utsikt 

• 9.9 Foreldremøte kl.18-20 (mulig med bare en forelder fra hver familie 

tilstede…) 

• 20.9 Didrik bursdag 

• 30.9 Camilla bursdag 

• Uke 39 Høstsuppe 

• Storefot: begynne å tenke på om barna skal være med på skiskole vinter 

2021?? Ingen påmelding enda for oss! 

 
 


