
 

 

 

Da har han startet! Vi ønsker Morten, ny styrer velkommen til oss!! Han gleder seg og det 

gjør vi også. Vi vil vise han hvordan vi har det her på Svensrud – barn, foreldre, naturen og 

nærmiljøet skal han bli kjent med. Vi vil at han skal bli godt kjent med oss og vi venter spent 

på ALT han skal lære oss!  

Vi takker Marthe for at hun har styrt skuta vel og bra lenge nå, og enda litt til sammen med 

Morten       

 

Evaluering av januar: 

Vi fikk snø og ekte vinter!! Vi gikk på ski både til Solplassen og rundt to fotballbaner! 

Storefot fikk en egen skitur som gikk fra barnehagen, bak Solplassen og bort til jorde-kanten 

sånn at vi så over til Øya. Mengdetrening på ski samtidig som vi hadde gode samtaler i 

skogen. Herlig for alle, det kunne vi både se og høre. Det var flott å se hvordan teknikken 

og balansen bare ble bedre etter hvert som dagene med ski på beina gikk…det var bare så 

synd at det plutselig ble mildt og det bare ble is rundt oss i barnehagen. Mestring må jo være 

stikkordet for tiden med ski! Fra å ikke kunne reise seg opp etter å ha falt, som det ble en 

del av, til å komme seg opp på egenhånd, ble noe flere mestret etter hvert. Flere ganger 

måtte det øves og øves for å klare å komme seg opp. Det ble klaging, gråting og rop om at 

«jeg klarer ikke», men flere og flere klarte det selv. Kanskje de måtte klare selv også – to,tre 

voksen klarer ikke å hjelpe 10 barn samtidig…så når man ikke får hjelp med en gang, så må 

man prøve å klare selv! Lurt??       Igjen er vi imponerte over at barna får til mye! Skisko, 

bindinger, balanse, reise seg opp. Mye som skal læres.  

Aking har selvfølgelig vært gøy! Ikke bare gøy, men faktisk læring det også! Noen ganger 

må vi DELE på både akematter og rumpe-akebrett. Vi må SAMARBEIDE og 

KOMMUNISERE når vi skal sitte sammen på samme matte. Vi har også sett at det må 

FORHANDLES når begge vi sitte foran eller være først – da gjelder det å både kunne 

forhandle om sin «rett» til å sitte foran eller å kunne vente med å sitte foran til neste 

runde…ALT DETTE ER SOSIAL TRENING!! Vi ser og følger med på hvordan barna klarer å 

vente, ta valg, respektere andre, sette egne grenser og løse konfliktsituasjoner. Tenk at alt 

dette skjer i en liten akebakke       Vi har sikkert skrevet det mange ganger men: 

«Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter 
ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill.» (R17, s.22). 
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Aking skjer også sammen – alle gjør det samme, det er godt for FELLESSKAPET – vi ler og 

har det gøy sammen!! 

Storefot har vært veldig heldige, mener vi! Egen skiskole (selv om det koster for dere 

foreldre!!) der de lærer mye og får motivasjon til at ski bare er gøy! «Lek, læring og 

mestring» er skiforeningens «filosofi» for barna på skiskolen. Fysisk aktivitet er viktig for 

barns helse – og det vet jo vi masse om! Fornøyde barn, men også litt slitne, kommer 

gjengen tilbake fra skiskole og de sier i hvert fall det timen på Ringkollen var bra!  

At svømming på Ringeriksbadet skulle være samtidig med skiskole kunne vi ikke styre, men 

vi er glade for at barna fikk tilbudet midt i korona…Nå er det straks siste dag for svømming 

og vi ser fornøyde storefoter. Det ser ut til at målet med svømmingen er oppnådd – alle er 

trygge i vann! I badet er vi på tvers av avdelinger, tross korona, men det har vært positivt 

med tanke på det sosiale. Alltid fint å bli litt bedre kjent med de man skal gå sammen med 

på skole til høsten. Vi krysser fingre for flere slike «møtesteder» før overgang til skolen. 

Jobben med fagområdet kommunikasjon, språk og tekst har vi fått til, men bare ikke helt 

så grundig som vi hadde ønsket oss. Vi har hatt to eventyrstunder, to regle-samlinger, 

klappet rytmen i navnet vårt og noen har prøvd å lekeskrive en handleliste. De største har 

prøvd ut et rimespill, og andre har fått sett på rimekort, det vil si at vi viser et bilde og spør 

hva som rimer på det de ser på bilde. Enkelt, men en måte å øve opp språklig bevissthet. To 

ganger har vi lest om kjerringa som ble så lita som ei teskje. Det var lurt å lese for andre 

gang, for noen trodde hun ble til ei teskje, så da fikk vi avklart det! Fantasi og humor kan 

også stimuleres litt ekstra i tekster eller eventyr vi leser. Videre tenker vi at hverdagen kan gi 

oss flere muligheter til å jobbe videre med eventyr, rim, regler og sang – vi skal ta det med 

på ukeplanene når vi kan, og vi kan også ta det frem når planer må endres. Det gjelder å 

kunne være bevisst på at når vi gjør de aktivitetene så jobber vi faktisk med nettopp 

kommunikasjon, språk og tekst. 

Vi har ansatt en egen ekspert på planeter, Martin! Det har gjort at barna har fått svært god 

innføring i alle planetene. Navn, hva slags planet og hvordan det ser ut på planetene har 

eksperten klart å formidle. Det har dukket opp flere undringer og betraktninger når tema 

har vært oppe. Noen kunne tenke seg å gå på en planet og tenker at man ønsker seg 

romdrakt. Mange vet at man ikke kan puste på en planet, men kunne tenke seg å dra dit 

allikevel. Gjennom fagområdet natur, miljø og teknikk har barna blitt kjent med planetene, 

de har undret seg over noe de ikke kan se, men som har en gryende betydning for å forstå 

verden og «rommet» rundt oss. Kanskje vi har vekket et engasjement og nysgjerrighet for 

alt dette?? Vi har til gode å lage stjernekikkerter og å snakke om stjernebilder… 

I januar har vi vært innom alle plassene våre i skogen, litt på grunn av vær og vind, og litt 

praktiske grunner og personalkabal/fravær. Til vanlig er vi tre uker på hvert sted – 



Trollhaugen, Solplassen og til slutt barnehagen som base. Når vi har base i barnehagen er 

lavvo’n egentlig vår «garderobe»/spisested. Når kulda setter inn må vi få lov til å kunne 

bruke garderoben eller kjøkken/Mygghølet til å spise på. Vi kommer nok til å bytte på å for 

eksempel spise frokost på kjøkken eller Mygghølet, vi må dele med de andre avdelingene, så 

ha litt tålmodighet med oss. 

 

Fra fagarbeider: 

 

 

 

 

Den 6 februar er det den samiske nasjonaldagen som skal markeres. Grunnen til at man 

feirer den samiske nasjonal dagen den 6.februar er at det var da det første samiske 

landsmøte ble avholdt i Karasjok. Denne dagen skal vi snakke om hva en same gjør og 

hvordan de lever. Hva bor de i? Hvilke dyr har de? Noe spesielt med klærne? Mange 

spørsmål vi skal snakke om og selvsagt hva ungene har hørt før. Ellers så skal vi prøve å 

fange «reinen» ved hjelp av lasso!   

Videre denne måneden så skal vi fortsette med planeter og stjerner. Ungene kan så mye 

om dem. Det er Martin som har vært ekspert på dette temaet, og ungene er super 

engasjert i det han snakker om. Så vi får se hva som skjer videre         

Storefotene fortsetter med det vi har drevet med den foregående måneden for det har blitt 

liten tid mellom svømming og ski skole. Men nå er det bare en gang igjen med svømming. 

Setter av mer tid til Grønne og Røde tanker i ukene som kommer. Vi skal også lage 

teleskopene så de andre kan kikke etter stjerner og planeter.    

Hilsen fra Didrik         

 

Plan for februar: 

Vi fordyper oss i nytt fagområde: kunst, kultur og kreativitet! Vi kommer til å være 

kreative og kulturelle på forskjellige måter - vi kan nevne KARNEVAL og EGG! Hva slags 

barnekultur finnes hos oss? Er det noen spesielle leker? Regel-lek?? Hva slags kultur har vi 

rundt oss?? 

 Grønne tanker – glade barn skal få mer plass. Også må vi synge mer!!  

I rammeplanen står det at: «Barnehagen skal synliggjøre samisk kultur og 
bidra til at barna kan utvikle respekt og fellesskapsfølelse for det samiske 
mangfoldet.» (R17, s.9) 



Kan storefot lære seg å hogge ved og fyre opp et bål ute?? Vi har ikke glemt  

husmannspedagogikken og hverdagsmagien som finnes i hverdagen vår  – å lage bål, 

varme seg, lage noe godt på bålet, spise, det er en del av kulturen i vår barnehage.  

 

 

Februar-hilsen fra Tove, Camilla, Martin, Didrik og Nima. 

 

 

 

   

Datoer å huske på i februar: 

• 1.2 – Morten, styrer er i gang! 

• 5.2 – IDA 4 ÅR!! HURRA!! 

• 17.2 – KARNEVAL med selvlaget kostyme! Tema: skogens dyr. 

• 26.2 – WILLIAM 5 ÅR!! HURRA!! 

• Uke 8 – klarer vi å få kyllinger i år??       

 


