
Månedsbrev fra 

Rådyrstien 

Mai 2021 

 
 

Bursdager i Mai: 

11.mai: olav 6 år og Wilhelm August 6 år 

14.mai Josefine 4 år 

22 mai: Ava 4 år 

25. mai: Hanneli 4 år 

26. mai: Edvard 6 år 

 

Tilbakeblikk på april:  

April startet med gjensynsglede etter 

påskeferien! De første tre ukene i april gikk 

turen til solplassen. Det ble en spennende ferd 

med flere omveier, for like ved solplassen, 

akkurat der vi pleier å gå, holdt store 

skogsmaskiner på å hogge skog. Vi så at de 

store skogsmaskinene ødela veiene og lagde 

store spor i skogbunnen. Hvorfor var de der? 

Og hva med dyra som bor der? Blir fuglereira 

ødelagt? Hva med eggene? Mange spørsmål dukket opp og mange hadde svar.. noen 

spørsmål vil vi nok aldri få svar på… men det var spennende og lærerikt å undre oss 

sammen.  

Vi gikk forbi store stabler med ved og lærte at de kan flytte på seg hvis vi går opp på de og 

det kan være farlig. Vi gikk noen omveier rundt og lagde oss etter hvert nye stier. Det var 

spennende å følge med på, men på avstand, og storefot fikk øvd seg på å lese store gule 

skilt som var satt opp i utkanten av hogstområdet. Det er spennende når det skjer noe nytt 

i nærområdet vårt som gjør at vi kan undre oss og lære noe nytt! 

Vi voksne har fikset opp litt på solplassen, og barna synes det er veldig gøy å hjelpe til når 

voksne har med verktøy! Barna er stort sett ivrige på å hjelpe til og bidra. Det har også blitt 

noen turer til stranda i april. Sandstranda og veien ned dit, er et eldorado med vårtegn. 

Larver, marihøner, blåveis, hestehov m.m. har blitt forsiktig løftet opp og studert nøye. 

Noen av de ivrigste blomsterplukkerne plukker for så å kaste fra seg igjen med en gang. Da 

har vi voksne sagt at det er fint å plukke blomster og ta vare på de. Men dersom de bare 

skal plukke og kaste de med en gang så kan de la de stå. Kanskje noen andre går forbi og 

kan få plukke noen også.. Vi tar bare det vi trenger.. Hiawatajentene var enige i det, helt til 

de fant ut at de kunne putte stilken på blomsten innafor barken på ei furu.. «vi kan plante 

de her så vokser de videre!» 



Komunikasjon, språk og 
tekst

- nye begreper, 
hogstmaskin, tussilago 

farfara, 

-

Kropp, bevegelse, mat 
og helse

- klatring

- sykling

- mestring i 
klatreveggen og på 

sykkel

Kunst, kultur og 
kreativitet

- vi bygger landsbyer, hus 
av pinner vi finner. En 

kongle blir til en bil og en 
trebit til en båt

Natur, miljø og 
teknologi

- Høvdingfugler: 
rødstrupe, kråke, linerle, 

og due  

- Vi rydder søppel i 
skogen

- vårtegn

- hogst

Antall, rom 

og form

- Høvdingen teller. 

- vi måler

Etikk, religion og filosofi

- biller og insekter. Vi 
snakker om hvordan vi 

behandler små 
skapninger vi finner på 
vår vei, og undrer oss 

over hvor de kommer fra 
og hvor de skal

Nærmiljø og samfunn

- hogst i skogen

- vårtegn

- sykkelturer   

 

Vi feiret to bursdager i april.  

Hurra for August og Oskar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storefot er de største i barnehagen og har siste innspurt av barnehagetida si. Vi deler 

ofte i storefotgrupper da vi ser at de trenger litt ekstra utfordringer, oppmerksomhet, og 

fokus. I april har vi begynt å måle.. vi har målt hverandre, Rognhild og snakket om hva vi 

måler i. Flere viste at vi blant annet måler i centimeter og meter. Da vi var på solplassen 

spiste storefotgruppa i eget telt og hadde samlinger og historefortelling der. De gikk også 

og henta mat selv i det andre teltet de dagene vi hadde varmmat. Sekkene henges inne i 

garderoben og det er god trening for de å hente sekken selv når de blir henta, og øve seg 



på å holde orden i tingene sine! I mai kommer lærere fra skolen og hilser på oss og det vil 

etter hvert bli mer aktivitet i storefotgrupper på tvers.  

Mai 
I mai skal vi først ha base et par uker i lavvoen (barnehagen) før vi skal videre til 

trollhaugen. Vi skal feire seks bursdager, så det vil bli popcorn-party så å si hele mai. Party 

vil det også bli 12. mai da vi markerer 17. mai! HURRA! Vi på Rådyrstien går i tog og roper 

hurra! Vi lager 17. mai pynt og koser oss med pølser og is        

 

Fagarbeiderens hjørne!  
Av Sølve Bjørgvin Roland 
 

  I april har vi hatt tre uker på Solplassen hvor vi 
har klatrevegg! Klatreveggen ble etter hvert 
etterspurt hver dag, men før jeg går inn på det, 
vil jeg nevne noe jeg tenkte på flere ganger da 
vi var der ute. Vi benyttet muligheten til å gå 
til solplassen så ofte vi kunne, og det jeg la 
merke til (som jeg også har lagt merke til før), 
er at konfliktnivået er langt lavere i skogen! 
Det blir en helt annen harmoni og ro når 
barna fortaper seg i naturen, bygger ting, 
bruker pinner, steiner og kongler fremfor 
lekebiler, bøtter og spader. Ikke misforstå, vi har ikke mye konflikter på Rådyrstien, og om det er 
noe, så er barna gode på å løse det på en god måte. Men man merker en annen harmoni i skogen!  
Men så til klatring. Klatring ER en skummel aktivitet. Det å være 10 meter oppe i lufta med fritt 
fall ned, er skummelt når man bare er meteren selv.. Så er det det å komme seg dit da, det er ikke 
bare lett det heller.. Og alt det utstyret?! Hvordan fungerer utstyret? Blir jeg virkelig hengene i lufta 
om jeg mister grepet? Følger Bjørgvin med så jeg ikke faller? Det er mye som er skummelt og 
vanskelig med klatring.  
Rammeplanen sier at:  
 

Gjennom arbeid med kropp, bevegelse, mat og helse skal barnehagen bidra til  
• at barna opplever trivsel, glede og mestring ved allsidige bevegelseserfaringer, inne og ute, 
året rundt  
• videreutvikler motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinasjon og fysiske 
egenskaper  
• opplever å vurdere og mestre risikofylt lek gjennom kroppslige utfordringer  

  
-Rammeplan for barnehager, R17  

  
Som nevnt over, så er det mange ting som er skummelt med klatring. Noen hadde klatret før, og 
ivret seg opp veggen, til og med helt til topps! Andre var ivrige med å få på seg utstyret og sette i 
gang klatringa mot toppen, da de etter en meter eller to fant ut at dette var skummelt. Andre 
igjen så realiteten med en gang, og ønsket ikke å prøve. Sistnevnte, som syntes det var skummelt 
og ikke ville prøve, tok jeg med til klatreveggen etter at de andre hadde gått, og så prøvde vi på 



utstyret, hjelmen, selen.. De så på tauet og festene, ble kjent med, tryggere. Jeg spurte om de 
kanskje hadde lyst å prøve litt neste gang, og det ville de!   
  
«Når barn og unge opplever mestring, gir det en svært god følelse. Barn er opptatt av å bli sett når de har fått 
det til. Når du sier noe om de følelsene barnet utrykker ved å mestre, bygger du opp selvfølelsen»  
-Tveit, G.I. m. fler (2007) Oppvekst s. 151   

  
Mestring styrker jo først og fremst selvtilliten, men som utsnittet over viser, så kan det også hjelpe 
til med å bygge opp selvfølelsen. Når vi så sitter der bare noen få barn og møter utfordringene på 
deres nivå, så gjør det dem tryggere, ikke bare på situasjonen med klatring, men også på seg 
selv. Summen av alt dette, blir at vi får mer robuste barn som er tryggere på seg selv, uavhengig av 
hva de selv kan i forhold til andre.  
  
Heldigvis fikk vi klatret flere ganger, og aller siste gang vi klatret, var veldig artig! Da var det flere 
som klatret dobbelt så høyt som første gang, og ei som tok i bjella (på toppen) for første gang! De 
som hadde vært i toppen før, fikk en mer utfordrende vei til toppen. Et par av storefotene lærte til 
og med å ta på utstyret og ble gode medhjelpere for meg       Barna viste også et meget godt 
samhold ved klatreveggen, de heiet hverandre opp, og ingen brød seg om at noen var bedre eller 
dårligere enn andre. Alle ble stolt av sitt eget nivå! Når jeg skriver ALLE, så tenker jeg spesielt på 3 
store smil på de barna som bare hadde på seg hjelm og sele uten å klatre        
  
Siste uka på Solplassen hadde vi dessverre ikke mulighet til å klatre, men det ble etterspurt hver dag! 
Det skal sies at ikke alle synes det er like artig å klatre, men alle prøvde. Vi er uansett veldig heldige 
som har tilgang til klatrevegg, for det er få aktiviteter i barnehagen som er med på å gi så mye 
mestring på alle nivåer som klatring.   
  
  
 

Hilsen Bjørgvin, Christel, Jonas og Mari       

 


