
 

 

 

 

Vi er i gang etter påske og det er vår!! Varmere og lysere dager, det liker vi som skal være 

ute hele dagen. Snart kan nok sykler tas frem igjen – så får vi se hvordan vi løser sykkelstien 

i barnehagen når det fortsatt er pandemi og delte uteområder…følg med og husk litt 

solkrem i ansiktet før dere sender barna ut i vårsola        

 

Evaluering av mars: 

Bærekraft og natur og miljø var i fokus tidlig denne måneden. Bakgrunnen var den nasjonale 

barnehagedagen som hvert år vil markere noe av det barnehagene skal jobbe med. 

«Barnehagene har en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer 
bærekraftig samfunn», står det i rammeplanen. En viktig og stor oppgave som vi tror at vi 

ikke kan klare alene. Som vi skrev i forrige brev, må vi ha hjelp av dere foreldre til denne 

oppgaven, denne holdningsskapende og praktiserende oppgaven…Vi er alle rollemodeller 

for barna, og det er det vi sier og gjør som de følger og tar etter. Å ta vare på jorda vår, det 

vil vi alle. Vi håper med tema og samlingene at vi har vært med på å formidle noe av tanken 

om å ta vare på naturen, og det at det skal være noe igjen av det vi har til de som kommer 

etter. Videre står det i rammeplanen at «Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå at 
dagens handlinger har konsekveser for fremtiden». Da vi så på bildene av jorda, humlene, 

plast i havet og blomstene, samtidig som vi snakket om bærekraft og pollinering fulgte 

barna godt med. I etterkant, da vi gikk på tur ut til Solplassen var det flere som fikk øye på 

søppel i naturen. Da sa noen selv at dette forsøpler og gjør det stygt i naturen vår og at det 

ikke er bra for fugler eller andre dyr som kan tro det er mat og faktisk dø av det! Vi håper 

og tror vi har lagt et lite grunnlag for forståelsen av et bærekraftig samfunn...også kan vi 

sammen med dere FORELDRE holde tema «varmt» i tiden som kommer. 

Vi er de første til å innrømme at vi som jobber i barnehagen også må tilegne oss den 

nødvendige kompetansen for å kunne formidle og fremme bærekraftig utvikling! En 

undersøkelse gjort av Utdanningsforbundet understreker nettopp dette at det krever tid, 

kunnskap og ressurser til å kunne gi lærere og barnehagelærere den kompetansen som skal 

til for å kunne virkeliggjøre og prioritere bærekraftig utvikling i skole og barnehager, spesielt 

mot 2030…Vi trenger klima-og bærekraftkompetanse!! 

Den litt enklere delen av bærekraft gjør vi daglig når vi er i naturen, mener vi selv. Gjennom 

arbeidet med fugl, fuglemating og det å kjenne igjen navn på fugler kan gjøre at barna tar 
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vare på og setter pris på den naturen vi har rundt oss. Vi gjør barna oppmerksom på trær, 

planter, dyr og småkryp rundt oss. Når barna nå allerede har funnet små biller eller sett maur 

vil de vise det frem, da må vi fortelle og forklare at vi skal ta vare på de, at de også har en 

oppgave i naturen og miljøet rundt oss.  

«Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen.  

Barna skal få naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold, og barnehagen skal bidra 
til at barna opplever tilhørighet til naturen», står det videre i rammeplanen. Så da forstår 

dere at vi er i gang med noe stort, viktig og krevende – et samfunnsmandat som skal være i 

et nært samarbeid med barnas hjem! 

Det var nok ikke alle barna som fikk holde kyllingene vi passet på, dessverre!?? Plutselig ble 

de hentet av hun som hadde en kylling-hønse-gård, og som er veldig god med høner. Men 

alle fikk følge med så godt det lot seg gjøre, på prosessen fra egg til klekket kylling. Også 

fikk vi erfare at vi måtte holde veldig forsiktig i en levende kylling, de tynne beina var så 

veldig små. Få voksne i denne tiden var nok grunnen til at vi ikke fikk det helt til som vi 

hadde ønsket. Som sagt har vi et håp om å kunne kjøre ut i Åsa for å hilse på kyllingene våre 

mot sommeren. Og det går rykter om at en av kyllingene blir en hane!  

Stor aktivitet ble det på en av dagene med påskeverksted! Da ble det tre forskjellige aktiviteter 

på en gang. Vi tror elgene liker godt å være med å lage noe selv. Også vil de gjerne ha det 

med hjem – det er et uttrykk for at de er stolte over det de selv lager, tenker vi. Også er det 

veldig hyggelig at det er mamma’r og pappa’r som skal få det de lager       

 

Plan for april: 

Fagområdet vi skal ha fokus på denne måneden er ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI. Nok 

et vanskelig tema, men desto viktigere. Vi skal ta utgangspunkt i verdigrunnlaget som 

rammeplan for barnehagen bygger på – respekt, nestekjærlighet, tilgivelse og likeverd. 

Aller først skal vi snakke om toleranse- hva er det? Vi kommer til å bruke noe fra nrksuper 

også. Da ser vi små episoder på et nettbrett. Det skal vi gjøre i små grupper slik at alle får 

sett det som skjer på den lille skjermen. Store spørsmål som tro, liv og død skal vi også 

snakke om. 

 

Fotball og lek med ball skal barna få erfaringer med denne måneden. Vi begynner med 

barnehagen som base, så da ønsker vi å bruke en av fotballbanene, hvis vi får lov av de som 

er på idrettsakademiet/sfo. Hvis ikke kan vi bruke  området rundt barnehagen også. Mer 

bevegelseslek blir det også i skogen. Også håper vi på noen korte sykkelturer når det etter 

hvert er greit å ta med sykkel igjen. To historier fra boka om «Grønne tanker – glade barn 

skal vi også få høre. 



Storefot:  

 

Vi takker for overgangssamtalene vi har hatt med dere foreldre. Nå venter vi på besøk av 

lærere fra Røyse skole. Mens vi venter skal vi hver uke ha en egen samling for storefotene. 

Vi skal snakke om det å begynne på skolen, lese en bok om skolestart, jobbe i 

Trampolineboka, også etter hvert gå eller sykle opp til skolen.  

Det er ikke så lenge til barna blir elever…mye skal læres og øves på. I kommunens 

overgangsplan for barnehage til skole og sfo står det en god «smørbrødliste» over noe 

barna skal ha gode erfaringer med, for eksempel:  

 

• Bruke språket til å sette ord på følelser, løse konflikter og formidle ønsker og 

behov. 

• Gjenfortelle, lage fortellinger. 

• Hjelpe, dele, støtte, oppmuntre, inkludere, viser omsorg. 

• Gå på do selv. 

• Lære å tape. 

• Vente på tur og lytte til det andre sier. 

• Riktig blyantgrep, klippe med saks, lime med limstift. 

• Undre seg over grunnleggende spørsmål. 

• Holde orden på egen plass. 

 

Punktene kan ses på som forventninger til hva barna etter hvert skal mestre. Også er det 

slik at alle kan noe, og alle kan øve seg på noe. Det står videre i planen at det forventes noe 

av foreldrene: å lese høyt for barnet minimum 15 minutter hver dag! Alle storefot-

foreldre skal ha fått link til hvor denne planen ligger digitalt…har dere det?? 
 

Det viktigste for oss nå må være å forberede på en god overgang der vi snakker positivt om 
skolen, sfo, lærere og andre elever, og skaper gode forventninger til det nye som skal skje i 
barnas liv.  
 
 
 
 

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

 

 
 

 

                                                           

Datoer å huske på i april: 

• 7.april – Vanja 5 år!! Hurra!! 

• 22.april – Storefot markerer bursdagen til Jørgen Moe       

• 28.april – Hedda 4 år!! Hurra!! 

 

 


