
 

 

 

November er her – snart halve barnehageåret over – og snart en som takker for seg i 
barnehagen vår! Vi går en ny tid i møte på alle måter her hos oss nå i november. 

 

Evaluering av oktober: 

Vi ser tilbake på en måned med fokus på følelser. Det startet i samling med bilde av en som 
var så sint, og vi lurte på hva som hadde skjedd med han. «Han har røde tanker», var det 
noen som sa. I fjor jobbet Elgtråkket godt med «Grønne tanker – glade barn», 
psykologisk førstehjelp for barn -  så grønne og røde tanker er innarbeidet hos mange. 
Hva kunne man gjøre hvis man fikk en rød tanke? Røde tanker gjør «vondt verre», gjør 
barnet mer sint og tar motet fra barnet. De grønne tankene hjelper barnet videre, de er på 
en måte problemløsere. Formålet med grønne tanker er: 

• å utvikle et språk for følelser  
• hvordan snakke når det er vanskelige situasjoner og sterke følelser  
• hvordan hjelpe barnet med å regulere seg selv og få gode holdninger til seg selv og 

andre. 

Tanker og følelser syns vi på en måte er det samme…men vi vil gjerne at barna skal lære å 
kjenne igjen sine egne følelser og få hjelp av oss nære voksne til å sette ord på følelsene. 
Derfor ble også FØLELSESKORT introdusert for barna denne måneden. Først viste vi 
dukkene, eller ansiktet til dukkene, «Gladis», «Leidis» og «Sintis». Vi fortale hva som 
gjorde dukkene glade, lei seg og sint – noe som barna kunne kjenne seg igjen i, for 
eksempel at «Leidis» blir lei seg når noen sier til han at han ikke får være med å leke. Alle 
barna fikk hvert sitt sett av bilder som hang på en nøkkelring. Vi formidlet at når barnet 
har en slik følelse kan de ta frem kortet sitt for å se på og (forhåpentligvis) kjenne igjen 
hvordan de har det. Det er ment som en hjelp til barnet selv og som kan hende være en 
hjelp til å regulere seg, særlig hvis man blir lei seg eller sint. Det må være lov å bli lei seg 
eller sint, men det kan ikke gå utover andre, og barnet må ha hjelp av de som er rundt 
barnet. I praksis på Elgtråkket forteller vi barna at dersom noen er lei seg, så kan vi trøste, 
holde rundt, hjelpe og si ifra til en voksen. Hvis barna blir sinte kan de trampe i bakken, 
snu seg eller putte hendene i lomma, eller snakke/si det til en voksen hva som har skjedd – 
det er lov å være sint, men man kan ikke slå eller dytte andre barn. Vi vil lære barn 
metoder for å regulere seg eller roe seg ned – og da må den voksne som sagt også være 
regulert. «Du får i retur de signalene du sender ut», sier Ingrid Lund, som vi kommer 
tilbake til nedenfor. Barna må også ha et språk for tanker og følelser – da må de gjerne si 
røde tanker, grønne tanker, men også kunne formidle at jeg er: GLAD, LEI MEG, SINT 
osv. 
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Vi har opplevd at barna på Elgtråkket i etterkant har sagt: «Hun er som Leidis», at barn har 
tatt opp kortene og vist for et annet barn hvilken følelse barnet har, og vi har fått 
tilbakemelding på foreldresamtale at barn har brukt et av følelseskortene hjemme for å 
forklare hvilken følelse barnet har. Kortene hadde som hensikt å være noe «håndfast» for 
barnet, noe de kunne gjøre noe med/ta på. Ofte er det sånn at det barn gjør, husker de 
bedre enn når de bare ser eller hører.  

En følelse vi ikke har hatt fokus på er REDD – kanskje dere foreldre kan introdusere 
«Reddis»?? 

Når vi nå skal evaluere er det ikke lett å si at alle barn nå kan kjenne igjen sine følelser eller 
kan regulere følelsene sine, det er vel noe vi kan følge med på over tid og kanskje ikke kan 
se før barna blir enda større??? Det viktigste er at personalet har fokus på det og jobber med  
det i barnehagen og at vi samarbeider med dere foreldre. Håndtering av barns tanker og 
følelser må tas tak i for barns psykiske helse! 

 

 

 

 

Tre uker i oktober har vi hatt Trollhaugen som base. Der så vi at både gapahuk og trappen 
opp til teltet trengte en oppgradering. Det ble gjort av de som kan det, Camilla og Didrik, 
og de fikk også hjelp av Jonas. Barna ble med på litt vask av bord samtidig som 
oppgraderingen foregikk. Flere ville være med å vaske og gjøre det fint inne i teltet – det 
er fint å kunne hjelpe til med hverdagslige gjøremål. Flere barn kunne også sitte å 
observere hvordan de voksne jobbet med duken i gapahuken og trappa – de kunne 
observere samarbeid mellom voksne. Det var ikke så lett å være med på jobben denne 
gangen. 

Etter vi har satt fra oss sekkene på Trollhaugen er ALLE barn på Elgtråkket i lek. Noen 
leker familie, noen blir superhelter, de lager mat til hverandre, de tar roller som hund eller 
katt, det kjøpes og selges i butikken, det fektes med pinner, de tar hverandre, klatrer, 
hopper eller liker å huske på vennehuska eller liker den største farten på slenghuska. LEK 
ER BARNAS VIKTIGSTE OPPGAVE i barnehagen. «Barnehagen skal ivareta barnas behov 
for lek», står det i rammeplanen. Videre skal leken være arena for utvikling og læring, 
både sosialt og språklig.  

Når vi sier at, «i dag har vi bare lekt», har det skjedd VELDIG MYE – læring, 
konfliktløsning, språkutvikling, motorikk, vennskap, glede, humor, samarbeid, mestring, 
omsorg, fantasi, selvhevdelse og en opplevelse av fellesskap.  

 

«Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve 
ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. Barna skal få støtte i 
å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og 
andres følelser». Rammeplan for barnehagen (udir.no) 



Viktig melding fra planleggingsdagen: 

Fredag jobbet personalet med et digitalt foredrag som het: «De voksne så liksom bare 
forbi det hele», med Ingrid Lund fra universitetet i Agder. To barnehager og to skoler i 
Hole er med i Læringsmiljøprosjektet, initiert av Udir, som skal bistå med kompetanse til å 
forebygge, avdekke og stoppe mobbing. Vi vet med sikkerhet at mobbing også foregår i 
barnehagen! Mobbing hindrer: 

• å høre til 
• å være betydningsfull i fellesskapet 
• muligheten til medvirkning. 

Det handler mye om den voksne i barnehagen som rollemodell…for eksempel den 

voksnes følelsesregulering: Hvordan reagerer jeg når barn utfordrer meg? Hvilket 

ansiktsuttrykk har jeg? Hvordan kan jeg handle annerledes i denne situasjonen med 

barnet? DE VOKSNE MÅ BYGGE GODE VI-FELLESSKAP! Barna må kjenne at de er hører 

med i et fellesskap, at de er betydningsfulle, da kan de medvirke. Også vil vi at foreldre skal 

være med å hjelpe. Røde kors har en nettside som kan være interessant for dere. Det 

samme gjelder linken til NY MOBBELOV i barnehagen. 

• https://www.reddbarna.no/rollemodeller 
• https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/barnehagene-far-ny-

mobbelov/id2700422/ 

Det skal være nulltoleranse for mobbing og krenkelser i barnehagen. Mobbing ser vi på som 

plaging over tid, men det er også det barn sier til hverandre som sårer, og som setter spor, 

så dype spor at de ikke vil i barnehagen, at de føler seg utenfor eller annerledes. Vi må være 

i leken, i nærheten av der barn er for å oppdage for eksempel kommentarer som sårer. Loven 

skal sikre at alle barn har det trygt og godt i barnehagen. Det innføres aktivitetsplikt som 

innebærer at personalet har plikt til å undersøke og følge opp barn som ikke har det bra i 

barnehagen. 

 

 

 

Fra fagarbeider: 

Først: det vi skulle jobbe med forrige måned var noen få regler, stå på rekke og komme til 

en voksen som roper indianer-rop. Vi har øvd og det har virkelig kommet seg. Barna får 

også ros når de klarer å gjøre den beskjeden som blir gitt. Det er nesten som å mase, men 

det er som sagt i forrige brev, også med tanke på sikkerhet i skogen. 

«Departementet foreslår å lovfeste at i alle handlinger og avgjørelser som 
gjelder barn i barnehagen, skal hva som er best for barnet, være et 
grunnleggende hensyn». Fra lovforslaget (regjeringen.no) 

 

https://www.reddbarna.no/rollemodeller
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/barnehagene-far-ny-mobbelov/id2700422/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/barnehagene-far-ny-mobbelov/id2700422/


Denne måneden som kommer så skal Storefot jobbe mye videre med Trampoline-bøkene 

sine. Her skal vi fortsette med mønster før vi begynner med former. Dette er veldig 

spennende og lærerikt. Videre skal vi øve på rim og regler. Vi skal ha med oss I-pade’n ut i 

skogen og finne rim og regler vi kan fortelle til de andre i slutten av måneden. Og til slutt 

skal vi ta med bygningene til gårds prosjektet ut i skogen som Storefot har laget. Vi vil at 

alle skal få leke med gården vår! 

Vi skal også finne en bok vi skal lese de neste månedene. Vi skal finne en bok som vi kan 

bli enige om å lese. Når vi har storefot-gruppe skal vi lese fra boka hver gang. Følge med i 

boka og huske hva som har skjedd, og gjenfortelle kan vi øve oss på alle sammen. På 

gruppa fortsetter vi med psykologisk førstehjelp, vi snakker om vennskap, det å si 

hyggelige ting til hverandre og det å hjelpe hverandre.   

 

Plan for november: 

Vi har ikke helt landet med bondegårdprosjektet, så det går sin gang. Storefot er på saken! 

Følelseskortene skal vi også jobbe videre med, sammen med fokus på vennskap og 

hvordan vi er mot hverandre/hva vi sier til hverandre – alt som har med barnas sosiale og 

emosjonelle kompetanse! 

Foto-prosjekt rakk vi ikke i oktober, men nå skal vi gå i gang. Gruppene våre skal ta bilder, 

tema blir høst for de største. Et av målene med prosjektet er at barna skal øve seg på å 

fortelle – fortelle hva de har tatt bilde av, og kanskje hvorfor de tok akkurat det bilde? 

Flere fagområder skal være på plass i dette prosjektet, og det skal vi komme tilbake til 

senere. Det blir også spennende å se om vi kan lage en desember-utstilling ved 

mathytta??!! 

 

Ny styrer: 

Som dere sikkert har fått med dere i Visma – den nye styreren er Morten Huseby Lie, 32 år 

fra Oslo. Han starter 1.februar. Fra 12.november – 1.februer (og mulig enda lenger) blir 

Marthe konstituert styrer, Bjørgvin blir konstituert pedagogisk leder for Marthe, og vi får 

vikar på Rådyrstien og hun heter Maria Magnussen Langslet – nye tider altså       

 

November-hilsen fra Didrik, Tove, Camilla og Nima 

 

 

  

 

Huske på i november: 

• 2.11 Kaja fra helse og oppvekst på Tyrifjord videregående har 
praksis hos oss i 3 uker. 

• 12.11 Siste dag for verdens beste KNUT EMIL!! 
• 18.11 Ada 4 år! Hurra!! 
• 29.11 Første søndag i advent! Vi tenner et lys mandag 

30.november. 
 


