
 

 

 

Den første vårmåneden er her! Vi hører fuglene, selvfølgelig, for fuglesangen styres av lyset! 

Vår-rengjøring i fuglekassene har begynt, nå kan alt legges til rette for å utforske, finne ut 

av og undre seg sammen. 

 

Evaluering av februar: 

Kunst, kultur og kreativitet skulle være tema for oss denne måneden. Vi har formidlet noe 

fra den samiske kulturen rett før samenes dag 6.februar. Nå vet vi at samer kan ha reindrift, 

og vi har faktisk smakt på reinsdyrkjøtt. Didrik fortalte om samens drakt som kan 

sammenlignes med vår bunad. Vi hørte også på joik. Tidligere i høst har vi hørt den samiske 

versjonen av «BlimE-sangen», og nå hørte vi en sang fra «Frost» på samisk. For oss er det 

viktig å kunne formidle noe om den samiske kulturen fordi det er en del av kulturen og 

samfunnet vårt og fordi det er forankret i rammeplan for barnehagen. Selv om vi ikke har 

noen samiske barn i barnehagen er det barnehagens ansvar å fortelle og gi barna et innblikk 

i kulturen.  

Karneval er barnehagekultur! Tidligere år hadde vi karneval med «vanlige» kostymer utenpå 

vinterdressene. Vi evaluerte og fant ut at det går an å gjøre det på en annen måte, både mer 

«naturvennlig» (gjenbruk av t-skjorter, ihvertfall noen) og kanskje billigere også? Alle fikk 

male et skogens dyr, som var tema. Det ble barnas egen kunst, som de var veldig fornøyd 

med. Haler måtte alle ha litt mer hjelp av de voksne til å lage. Da vi prøvde kostymene våre 

var det flere som gikk inn i rollene som det dyret de hadde laget – kreativitet og fantasi kan 

oppstå når som helst hos oss! På selve karnevalsdagen sang vi for hvert barn og om hvert 

dyr. Hvert barn fikk fullt fokus, og det så ut som alle likte det. Litt stolte og litt sjenerte 

kom de frem en etter en. Det som kanskje var det aller morsomste var å danse limbo! Å 

komme seg under kosteskaftet var ikke så lett, men det var gøy og barna lo masse, både av 

seg selv og de voksne som ikke var så gode til å bøye seg bakover       Flere har snakket om 

det i etterkant og lurer på om vi ikke skal danse limbo snart. Karneval stammer selvfølgelig 

fra en annen kultur, som vi også nevnte på karnevalsdagen, men karneval er helt klart kultur 

i barnehagesammenheng. Vår egen vri på karneval-goderiet syns vi passet oss og naturen 

best. 

Ski er også kultur for oss. Vi har benyttet muligheten når snøen har vært der og når det ikke 

har vært for kaldt. Skileik ble det to dager på fotballbanen der det fortsatt lå grei snø. Da var 

det bare gøy å leke med ski på beina og ikke tenkte på at man skulle bakke opp eller bakke 
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ned…Langtur ble det rett før snøen gikk igjen. Da ble det litt mer slitsomt å gå både 

bortover, nedover og oppover. Alle klarte det sammen og vi fikk en fin opplevelse for 

fellesskapet og en god økt på øving av skiferdigheter. Da vi kom frem til Trollhaugen så vi at 

storefot virkelig hadde fått noe ut av skiskolen! De tok ikke av seg skia, men sto nedover 

bakken der vi akte og var oppe igjen før oss som ikke hadde ski på beina. Vi er super-

imponert      

Vi er nå godt i gang med samlinger om «Grønne tanker – glade barn». Det beste er å dele 

gruppa vår i to. Da er det lettere for barn å ta ordet, snakke og fortelle. Vi har tatt opp 

følelsen/tanken sint og hørt historier om barna fra Maurtua barnehage. Vi øver på sangen 

om Roald som er redd. På youtube finner vi: «Roald er redd musikkvideo». Den grønne 

bamsen skal alle få på sekken sin…tanken er å kunne se på bamsen og tenke flere 
grønntanker. Det er lov å ha røde tanker også, så rødtanke-bamsen skal også komme på 

sekken til den som vil. 

Eggene fra Ada har klekket! Av 15 egg ble det 6 fine og ulike kyllinger. Alle skal få se og 

holde kyllingene hvis de vil. Noen er allerede i gang, og vi har skiftet «bæsjelaken» og gitt 

de vann og mat. Å kunne vise omsorg for insekter og småkryp er vi gode på fra før, og nå 

øver vi oss på de litt større…Vi skal gi bort kyllingene før påske, til ei dame som kan passe 

godt på de. Vi har jo ingen hønsegård i barnehagen vi, sier vi til barna!! 

 

Fra fagarbeider:  

Da var storefot ferdig med både svømming og skiskole. Og så moro som vi har hatt disse 

ukene som dette har vart.  

Svømmingen ble jo litt utsatt på grunn av pandemi, så vi fikk jo mange ganger på denne 

siden av året også. Målet med kurset er at man skal bli trygg i vann, og det må jeg si at de 

ble i aller høyeste grad       Man kunne se utvikling fra første til siste gang, og de har hatt 

det så moro. Instruktøren har skrytt veldig av de også       Det ble også kjempefin diplom 

fra Ringerike Svømmeklubb! 

Skiskolen har vært helt supert! Selv med en del restriksjoner så har vi hatt det helt topp fra 

start til mål. Vi har øvd på mange grunnleggende bevegelser innen ski disse gangene. Gå 

som en «pizza bit» oppover så man skulle komme seg opp bakken. Eller det første vi 

startet med var hvordan man reiser seg opp igjen når man ramler. Så har vi kjørt veldig 

mange nedoverbakker og da var det viktig med hendene på knærne og litt bøy knærne. 

Den siste dagen ble det en liten avslutning i barnehagen med kake og juice boks. Alle fikk 

selvsagt diplom og medalje som ekte mestere! 



Storefotene har dessverre ikke fått laget teleskop enda, men dette skal vi lage til uken så vi 

kan kikke ut til alle stjernene og planetene våre. 

VI kaller også inn til overgangssamtaler som vi vil gjennomføre før påske. Da får vi en god 

overgang for storefotene før de begynner på skolen til høsten. 

Neste måned så skal vi ta noen storefot-dager og gå noen turer opp til skolen for å kikke 

og gjøre oss litt kjent ved å bli kjent med veien dit. Vi fortsetter med tall i trampoline 

bøkene våre – det er noe de har blitt gode på etter hvert.    

Hilsen fra Didrik         

 

Plan for mars: 

 

Vi skal lade opp til den nasjonale barnehagedagen – «SMÅ STEG FOR KLODEN» med 

store spørsmål om miljø og natur. Bærekraftig utvikling er en verdi vi skal fremme i 

barnehagen står det i rammeplanen. Vi skal synliggjøre hvordan vi jobber med natur og 

miljøvern. Et vanskelig, men viktig oppdrag å formidle om. Det vi allerede gjør hos oss er å 

la barna få kunnskap om fugler og andre arter – de du kjenner bryr du deg om! Vi har sagt 

det før: artskunnskap gjør barna i stand til å ta vare på naturen rundt seg. Barna skal få 

gode holdninger og verdier, slik at de kan ta var på seg selv, andre og naturen rundt seg, 

står det videre i rammeplanen – til det trenger vi hjelp av DERE FORELDRE!! Dere er de 

viktigste personene i barnas liv, dere er rollemodeller, det dere sier og GJØR vil alltid være 

det «rette» for barna. Vi ønsker oss samarbeid om å støtte gode verdier, holdninger og 

valg for et mer bærekraftig samfunn.  

Vår utforskende pedagogikk er også med på å gjøre barna i stand til å ta vare på dyr, 

insekter, fugler og naturen rundt oss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kan omsorg for kyllinger være med på å lære barna om bærekraftig utvikling?? 

 

Det blir påske i år også – derfor blir det noen påskeaktiviteter når det nærmer seg. 

 

Storefot-overgangssamtaler må gjøres før påske, så Didrik og Nima deler på det. 

Bærekraftig utvikling handler om at mennesker som lever i dag, får dekket sine 

grunnleggende behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke 

sine. Det handler om å tenke og handle lokalt, nasjonalt og globalt. Barnehagen skal 

bidra til at barna kan forstå at dagens handlinger har konsekvenser for fremtiden. 

 

Rammeplanen, side 10. 

 



Personalet på Elgtråkket i mars:  

 

I midten av mars sånn cirka, går Didrik ut i pappa-barsel-permisjon, og han har en uke 

ferie rett etter permisjonen. I den tiden kan vi ikke sette inn vikar for Didrik.  

Nima skal på hjemmeskole i tre dager og har fire dager permisjon i forbindelse med 

eksamen. Marthe kommer til å jobbe hos oss de dagene Nima er borte i mars.  

Martin fortsetter som vikar for Camilla denne måneden også. Vi ønsker Camilla god 

bedring og god trening videre! Tove er selvfølgelig hos oss også! 

 

Vårlig hilsen fra Tove, Camilla, Martin, Didrik og Nima. 

 

 

 

  

 

 

                                                         GOD PÅSKE TIL ALLE        

Datoer å huske på i mars: 

• 9.mars er det nasjonal barnehagedag! Tema er natur og miljø og 

slagordet er: «SMÅ STEG FOR KLODEN».  

• Fra 29.mars-5.april er barnehagen påske-lukket. 

 

 


