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Tilbakeblikk på mars:  

Mars startet rolig da det var vinterferie for flere av 

barna på Rådyrstien. Vi fikk besøk av 

barnehagelærerstudenen Ann-Kristin, som var 

hos oss i to uker. Siste uken hadde hun et prosjekt 

om jakt og bærekraftig utvikling med 

storefotgruppa. Store deler av mars hadde vi 

egentlig trollhaugen som base, men vi la heller turene til sandstranda, og 

furutoppen siden det var mye is og veldig glatt på trollhaugen. 

Ada og Lovinda hadde bursdag i mars og ble feiret med popcorn, sang og 

raketter! HURRA! 

9. mars var det barnehagedagen med tema: små steg for kloden. 

Rammeplanen for barnehagen, R17, sier at barna skal få naturopplevelser og 

bli kjent med naturens mangfold, og bidra til at barna opplever tilhørighet til 

naturen. Barna skal også lære å ta vare på naturen. Vi skal legge grunnlag for 

barnas evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet (rammeplan for 

barnehagen, R17). Vi i naturbarnehagen får DAGLIG naturopplevelser og blir 

kjent med naturens mangfold.  I hverdagen vår på rådyrstien får vi daglige 

Bursdager i April: 

o 7. april: Oskar 4 år! 

o 18. april: August 6 år! 



Kritt er gøy! Vi lagde våre egne TROLLKRITT! 

opplevelser i naturen i nærområdet vårt og blir kjent med hva som lever i 

skogen: planter, trær, dyr og insekter.. «Det du blir glad i, tar du vare på», sier 

pedagogisk leder og foredragsholder Ståle Skagen. Vi får kjennskap til livet i 

naturen f.eks. ved å betrakte og undre oss over hvem denne edderkoppen 

eller marihøna som titter frem om våren er, hva spiser den? Hvor bor den? og 

hvor er den på vei? Det samme med fuglene vi ser og lytter etter på vår vei, og 

renser kassene til om våren. Vi lærer oss å være forsiktig og ta vare på dem. Vi 

håper og ønsker at barna skal ta vare på naturen også i tiden fremover       På 

vei til og fra turene våre i nærområdet plukker barna søppel på eget initiativ 

og med den største selvfølge! 

Sandstranda ble vår «base» i mars, og der ble det mye fin lek: både rollelek, 

og konstruksjonslek. En annen trend vi har sett i leken er at de har lekt at de 

skal på tur. De har holdt på lenge i samme lek og utviklet 

den sammen over flere dager.  

 Vi hadde med oss påskeverkstedet ned på stranda, så årets 

påskeharer og karsebokser inneholder nok en liten dose 

sand! Barna var ivrige på formingsaktivitetene og vill 

gjerne klippe, lime, så karse og drive med garn. Barna har 

også vist interesse for spikking, og alle som har hatt lyst har fått prøve å 

spikke.  

 

 



Komunikasjon, språk og 
tekst

- fortsatt med 
historiefortelling og 

eventyr.

- Historien om påsken.

- Vi snaker sammen om 
hvordan vi skal opptre i 

naturen rundt oss.

Kropp, bevegelse, mat og 
helse

- klatring

- spikke

- klippe

- Storefot: prosjekt jakt

Kunst, kultur og kreativitet

- trollkritt

- Påskepynt: påskeharer og 
decoupage på 
melkekartong

- spikke. 

Natur, miljø og teknologi

- Høvdingfugler: 
nøtteskrike, perleugle og 

gulspurv

- Livet som dukker opp 
om våren: marihøne, 

maur, edderkopp

- trollkritt

- Besøkt Rognhild 

Antall, rom 

og form

- Høvdingen teller. 

- lager former av pinner 
på stranda

Etikk, religion og filosofi

- Vi tar vare på naturen og 
dyrelivet rundt oss. vi 
plukker søppel og er 

forsiktig med med insekter 
vi møter på vår vei

-Storefot: jakt. hvoradn 
oppfører vi oss mot dyrene 

vi jakter på. Lover og 
regler.  

Nærmiljø og samfunn

- jakt med storefot

- Påskeeggjakt

- spor og sportegn i 
skogen

- Vi plukker søppel på 
vår vei og rydder opp i 

naturen rundt oss

 

 

 

 

 

 

 

 

Storefot 

I begynnelsen av mars fikk vi besøk av 

barnehagelærerstudenten Ann-Kristin. 

Sammen med henne gjennomførte vi et 

opplegg om bærekraft, jakt og jaktbare 

fugler med fokus på det å høste av naturen. 

Rammeplan for barnehagen, (R17), sier at 

barnehagen skal bidra til at barna 

får kjennskap til naturen og bærekraftig 

utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og begynnende forståelse for 

hvordan de kan ta vare på naturen. Vi startet prosjektet med en introduksjon 

til temaet og så en film der villmarksbarna gikk på rypejakt. Utover uka fikk 

barna finne sitt eget tre-emne i skogen som de skulle spikke seg en hagle av. 



Da hagla var klar, fikk de øve seg på knuter da de lagde bærereim til hagla. 

Torsdag, før vi gikk på jakt, lærte vi om hvilke fugler det er jakt på i Norge. Vi 

fikk også se på og holde fugler som Ann-Kristin hadde med seg. Nå er det 

riktignok ikke jaktsesong på fugler i Norge i mars, så vi måtte LEKE at vi gikk 

på jakt.  

Noen av barna hadde egne erfaringer med jakt, og noen serverte til og med 

noen jaktskrøner! Vi lærte at det var mange regler rundt 

det å jakte og bære våpen, og at man ikke kan løpe rundt 

med klubbe å slå i hjel dyr for å få mat       Vi hadde flere 

gode samtaler der vi pratet om etikken og bærekraften 

innenfor jakt, og dette ble nok lettere å forstå da de fikk 

holde og undersøke fugler på nært hold. Rammeplanen 

for barnehagen, R17 sier at barnehagen skal bidra til at 

barna opplever og utforsker naturens mangfold, at de får 

kunnskap om dyr og dyreliv og at de får innsikt i matens opprinnelse, 

produksjon av matvarer og veien fra mat til måltid.  

April 

Våren har kommet, vi ser etter vårtegn i skogen og plukker søppel på vår vei. 

Vi skal sykle og klatre igjen og vi skal besøke Rognhild og se om hun endrer 

seg noe.. Først tre uker på solplassen, deretter er det lavvouker igjen.  

 

 

 

 

Jakt er en del av vår kulturarv, Vedum, Dullerud og Ødegaard (2005) mener at natur- 

og gårdsbarnehager har et ansvar for å gjøre barna kjent med jakt- og fangsttradisjoner 

(s. 137). Dette begrunnes videre med at jakt stimulerer barns forskertrang, lærer barn 

om dyr og dyreliv, er spennende og gir en følelse av felleskap, barna lærer om friluftsliv, 

bidrar til å utvikle motoriske ferdigheter, lærer barna om våpensikkerhet og at dette 

brukes til å høste, samt at barna får en forståelse for at jakt handler om å høste, og ikke 

å drepe (Vedum, Dullerud & Ødegaard, 2005, s. 138).   

 



Fagarbeiderens hjørne!  
Av Sølve Bjørgvin Roland 
Påska er over og våren i gang. Vi merker på barna at de har gått en stund på 

Rådyrstien nå         

Noe jeg har lagt spesielt merke til denne måneden, er hvor gode mange har 

blitt på å utrykke seg med ord, fremfor fysikk om det skulle oppstå en 

uenighet. De løser problemer ved å prate sammen i mye større grad nå enn i 

høst. Forrige måneds fokus på å stoppe opp om leken ikke lenger er lek, har 

også vært meget synlig denne måneden. Et fint eksempel på dette, var en dag 

alle lekte sisten, men i løpingen, var det noen bein som kom borti hverandre, 

slik at den ene snublet. Dette var helt uforskyldt, et hendig uhell som skjer i 

lek, men alle stoppet opp og strømmet til for å se om det gikk bra med 

vedkommende. Dette var helt uten viten om min tilstedeværelse (noe som er 

viktig, at barna gjør dette av egen motivasjon og ikke fordi de vet de blir 

observert av en voksen..). Jeg ble veldig glad da jeg så dette        

Det som skjedde etterpå derimot, var litt mer uheldig, men ga rom for videre 

læring. For da det viste seg at det gikk bra med barnet som hadde falt, var det 

en som pekte ut «syndebukken». Dette slang de andre seg på, uavhengig om 

de hadde sett noe eller ikke. Heldigvis hadde jeg observert alt sammen, og 

kunne gå denne uskyldige syndebukken i forsvar og forklare at det var like 

mye den som fikk vondt sin feil, dvs, det var ingen sin feil, bare et uhell som 

kan skje i lek.   

Dette å kaste seg på det å peke ut en syndebukk uten å egentlig vite noe som 

helst, brukte jeg som en fin anledning til å ta påskehistorien. Der også er det 

noen få som egger opp en hel folkemengde til å dømme en uskyldig mann til 

døden. Massesuggesjon. Det var inngangen til påskehistorien i år. Jeg tok 

selvfølgelig hele påskehistorien, men det ble en fin anledning til å trekke ut 

relevant lærdom for oss her og nå.  

 

  

 

 

 

«Gjennom arbeid med etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra til 
at barna får kjennskap til, forstår og reflekterer over grunnleggende 
normer og verdier.»  

 

«Personalet skal forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, 
utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre.»  

• Rammeplan for barnehager, R17  
 

 



 

Heldigvis har vi ikke noe særlig av dette å peke ut en syndebukk på Rådyrstien 

(vel, venner sladrer litt på hverandre, men ikke slik alle mot en som nevnt 

over). Det er nok fordi vi jobber aktivt mot mobbing, eller kanskje heller 

FOR samhold. Derfor var det jo veldig betimelig at den situasjonen kom 

akkurat nå rett før påske :p  

  
 

  
 

Hilsen Bjørgvin, Christel, Jonas og Mari       


