
                                                                                     

 

 

HURRA FOR HØSTEN, FOR LEK I SKOGEN OG HVERDAGER SAMMEN!                                                                                                 

For en flott høstmåned SEPTEMBER har vært. Naturen er rett og slett skapt til 

nysgjerrige barn som lurer på mye. Barn utforsker og leter etter mening og 

sammenhenger. Det å sanse er viktig og barn har en evne mange voksne har mistet. 

Skogen har bydd på lukter, farger, synsinntrykk og opplevelser. Vi har sett at det har 

blitt færre innsekter, men funnet tordivler. Visste du forresten at tordivler lever kun 

en sommer og etter uker med hard jobb som skogens vaktmestere dør de utslitte? Vi 

har kjent på høst og vi har smakt på høst. Noen liker det meste og noen øver seg på å 

smake. Akkurat som det skal være. Vi har fått kjenne at vi trenger mer klær. Der er vi 

også ulike. Noen trenger votter for september kalde hender, noen er varm uten votter. 

Men alle trenger ULL      Det har blåst og vi har fått høst i håret, i øya, i fanget og vi 

har vinket ha det til fugler som flyr sørover.                                                                                                                       

Nesten fremme ved Trollhaugen oppdaget vi en dag en fugl og barna var raskt nede på 

huk. Oi, SE! Hvorfor ligger den der, se på den a, hva har skjedd med den, oi, den hadde 

langt nebb, hva skal vi gjøre med fuglen da, hvor skal den? Det var mange spørsmål og 

mange svar, det var fine refleksjoner og mulige scenarier som barna undret seg over i 

fellesskap. Barn stiller store spørsmål. De har en evne til å undre seg og til å se det som 

for oss voksne er det vante, i et nytt og uventet lys. Viktige egenskaper for å kunne 

filosofere. Nå fikk vi nesten forskerbriller på. For denne fuglen hadde vi ikke sett på 

Trollhaugen før. Vi fant en rugde, det var litt vanskelig navn. Nå vet vi at rugde har 

langt nebb, veldig langt nebb. Nå vet vi at den har øynene sine langt bak på hodet. Nå 

vet vi at den er brun og har mønster. Nå vet vi at den vi fant hadde skadet seg og var 

død. Viktig førstehånderfaring! Fuglen fikk et nytt sted å ligge, og blader over seg.    

Som naturen forbereder seg, trenger også vi å forberede oss til en vinter. Det å få ta 

del i voksen oppgaver- er viktig. Sånn ble det god hjelp og godt samarbeid, og all ved inn 

under tak. Ved som skal varme oss fremover. Alle var med, noen holdt på lenge, noen var 

med litt, noen spurte om å få leke. Akkurat som det skal, når det er en flott gjeng med 

3,4 og 5 åringer som er i aksjon.                                                                                                                                            
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Hva mener vi voksne i barnehagen når vi sier å leke det er å lære seg livet? I skogen 

høres lyden av lek. Nå begynner vi å kjenne hverandre godt Vi ser at i skogen kommer vi 

nærmere hverandre og barna leker mer på tvers av alder. Det å lage mat til hverandre, 

være familie, og det å være sykepleier/lege er noe av det rever liker å leke. Barn leker 

ut erfaringer de har opplevd eller noe de ser dere foreldre gjør. Lek er barns måte å 

tenke på. De kommenterer ofte det de gjør i leken, sammen og til hverandre. «Nå er jeg 

storesøster og jeg er 12 år og så kommer jeg hjem fra skolen. Jeg er sykepleier, du kan 

legge deg ned, Ååå hvor har du vondt, Jeg bruker vantene mine for ikke å brenne meg 

liksom.                                                                                                                                                      

Lek krever lekekloke voksne. Voksne som observerer, som er bevisste og som 

reflekterer. Voksne som forstår når vi skal delta og når vi ikke skal delta, men som 

følger fra sidelinja. Voksne som verner leken og som flagger at for barn er lek det 

viktige av det viktige.             

En dag spurte Koko om vi ville være med på en lek. Jaaa, det vil vi. Koko forklarte «Alle 

mine duer med en vri». Alle mine duer kan dere og nå skal vi for eksempel krabbe eller 

hoppe i tillegg. Ha ha! Det å løpe og forsøke å fange hverandre er gøy og tillegg på et bein 

eller krabbende, ja, det kan dere tenke dere ble ekstra gøy. Mere- mere-mere. Revene 

holdt på lenge sammen. Det var lett å se og høre bevegelsesglede og bevegelseslek. Store 

smil, hyl, ivrige armer og bein og pauser hvor rever lo og lo.                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva har du gjort i barnehagen i dag? I dag har jeg bare lekt….                             

Da har barn lært og erfart:                                                                                           

-å samarbeide, vente på tur, normer, regler, hva passer/passer ikke i leken                                

- tatt imot beskjeder -gitt beskjeder – lytte/bli lyttet til                                                                  

-blitt litt bedre på konfliktløsing                                                                                                  

-hvordan må jeg forhandle om hvilken rolle vil jeg ha i leken                                                                                                                                          

- utviklet språket mitt, fått mer påfyll på begreper, lært noen nye ord                                           

-knyttet vennskapsbånd, noen har blitt sterkere og noen nye har jeg fått                                         

-bearbeidet erfaringer og opplevelser jeg har hatt                                                                                              

- tatt andres perspektiv                                                                                                                

- vist omsorg/tatt imot omsorg fra andre                                                                                                

- opplevd mestring                                                                                                                                          

-øvd konsentrasjon og oppmerksomhet, øvd på motorikken min                                                                    

-bygd selvfølelse og selvtillit, erfart hva selvhevdelse vil si                                                             

-brukt sansene mine og brukt fantasien min                                                                                          

-vært en del av fellesskapet                                                                                                                       

-hatt det gøy, opplevd glede, latter og vennskap 

Læring ligger i lek støttet av voksne. 

 

 



Bevegelsesglede gjennom hele livet starter i barnehagealder. Fysisk aktivitet har en 

positiv innvirkning, ikke bare på den motoriske utviklingen, men også i forhold til læring 

og sosialt samspill med andre barn. (Fra Rammeplanen). 

Vi betyr alle! 

Det er lunsj og vi sitter i teltet på Trollhaugen. Det suser i skogen for i dag er det en 

skikkelig blås bort dag som Ole Brumm sier. Barna sitter rundt to bord og det er lett å 

både se og høre at det smaker med mat. Alle er seg selv og deler samtaler med både 

sidemann og med andre rundt bordet. Det er det vi kaller god stemning, skikkelig god 

stemning. På slutten av måltidet er det et barn som spør: Kan vi få høre på noe? 

Grønsaksspisesangen fra Hakkebakkeskogen lyder over høyttaleren og revebarna synger 

med, og ler, ja, til og med danser med. Du verden, som barn kan danse selv om de sitter 

ved et bord. Lysende øyne og store smil. Armer og bein i bevegelse. Det er godt å 

kjenne på fellesskap og felles glede. En gang til a? Ja, så klart! 2-3 ganger til spilles 

musikken og det samme gjentar seg. Etter hvert er det korpsmusikk over høyttaleren. 

Oi, Gammel jeger mars. Kim spretter opp, marsjerer på stedet, og sier navnet til en og 

en som skal rydde, kle på seg og gå ut. Fortsatt er det store smil å se og vi hører latter. 

Mye latter. Det lyser «når er det min tur» og Koko forklarer «når du hører navnet 

ditt». Så går en etter en ut av teltet. Det er godt å være en del av et fellesskap. 

Fellesskap staves vi. 

OKTOBER                                                                                           

Vi starter med Solplassen som base. Vi har to bursdagsjenter som er lykkelige over at 

det endelig har blitt oktober, og vi har hørt rykter om besøk av Bjørnis. Vi fortsetter 

med vennskap og hvordan vi har det sammen. Maren skal ha praksis på Revehiet 3 uker.                            

Hun er 2.klasse student ved barnehagelærer-utdanningen i Drammen. Vi gleder oss til 

studentuker. Les mer oktober-planer på ukeplan fremover og i dagboka om hverdagen 

vår            

Vi ønsker dere alle en finfin oktober! Hilsen Koko, Kim og Inger                                              

«For den som ser storheten i hverdagen, blir selve livet rikt»                                                                                             

 

 

 

Viktige oktober dager: 

40-43 Maren student på Revehiet 

9.oktober- Lia 3 år 

10.oktober: Spør mer- verdensdagen                          

psykisk helse 

20.okotber- Amalie 5 år! 

24. oktober - FN dagen 

30. oktober- Planleggingsdag 

 

 

  

 

 


