
 

 

  

 

Endelig nytt barnehageår, og det ser ut til å bli ganske normalt! Vi ser frem til gode høstdager 

med gode venner, gode relasjoner og gode ord til hverandre! Enda en gang sier vi velkommen 

til dere som er nye på Elgtråkket i år! Det er ekstra hyggelig å bli bedre kjent med dere. Vi ser 

frem til en livlig og god gjeng i år også!! 

 

Evaluering av august:  

Her på elgtråkket avsluttet vi juni-brevet med overskriften: «Flere overganger». Det er ikke 

bare de som begynner på skolen nå som har en overgang til skolen – det er alle de som i år 

blir et år eldre, de som kommer fra Harelabben og de som kommer fra en annen barnehage. 

Rammeplanen for barnehagen har et eget kapittel om overganger: når barnet begynner i 

barnehagen og når det skjer overganger innad i barnehagen – felles for dette er TID! Tid til å 

bli kjent med rutiner, de andre barna og personalet. Vi som jobber sammen på Elgtråkket i år 

har faktisk ikke jobbet sammen over tid på samme avdeling før, så vi må også få tid. Også har 

vi alt hatt to vikarer hos oss, som vi også må bli kjent med. Men vi har gjort noe lignende i 

tidligere barnehageår, og det har gått bra, så vi tror på at relasjoner, vennskap, lek og hverdag 

med alle rutiner skal gå fint i år også – vi bruker TID! 

Noen nye sanger, men også rime-regler som barna har hørt før, øver vi på nå. Kanskje går det 

an å få til et høstkor på høstsuppedagen…vi får se! Barna er interessert i å lære nye sanger og 

regler, også er det selvfølgelig god språktrening for alle. Språk, ord, lytte, lese er vi opptatt av 

på Elgtråkket. Vi liker å si at språket er inngangen og «nøkkelen» til den sosiale læringen. Vil 

barnet leke, få venner, formidle egne tanker, følelser og behov, så trenger barnet et rikt språk. 

Det er ikke tilfeldig at vi velger sanger og rime-regler, eller forteller 

historier. Å fortelle en historie fra begynnelse til slutt med en viss 

sammenheng skal også barna lære seg etter hvert, og da må man 

øve seg og man må ha mulighet til å fortelle. Vi skal skrive mer om 

språk og det å fortelle noe, senere i høst! 

Alle reglene vi har med stoppesteder, stå på rekke, «indianer-rop» 

og telle barn er under øving, og det går fremover! Det er ikke bare 

nye barn som trenger å øve. Grunnen til at vi øver er rett og slett 

fordi barna går i en barnehage uten gjerder! Å høre etter et 

«indianer-rop», og med en gang komme til en voksen kan være 

viktig for sikkerheten i skogen. Vi må unngå at barn vandrer 

alene…vær snill og snakk om dette med barna deres hjemme også.  
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Som sagt er Elger glade i musikk og dans, derfor har vi begynt å øve på den nye «BlimE»-

dansen! Det håper vi kan være med på å skape fellesskap, vennskap og glede i barnehagen – 

vi skal danse sammen med hele barnehagen fredag 19.november kl.12       

 

Planer for september: 

Vi vil klatre når vi har mulighet på Solplassen! Ikke hver dag, men av og til. Det kan bli lenge til 

neste mulighet, fordi det blir for vått og kaldt, fort. Sanselek, men også sanglek vil vi få til mer 

av.  Vi vil også jobbe med miljøvern og ha fokus på hva som skjer med forskjellig avfall. Hva 

har skjedd i kompostbingen?? Også er det som dere vet, mest fokus på leken, hverdagen og 

det sosiale, som Bjørgvin skriver om nedenfor – og vi lurer på om det går an å øve på å si noe 

hyggelig, positivt og godt om andre barn?? 

 

Fagarbeiderens hjørne: 

Hei       

Jeg heter Sølve Bjørgvin Roland og er ny på Elgtråkket i år. Jeg vil derfor introdusere meg 

kort, selv om de aller fleste kjenner meg fra før. Jeg er barne & ungdomsarbeider som har 

jobbet på Rådyrstien i flere år. Mitt hovedfokus er å hjelpe barna til å skape et godt sosialt 

miljø. Dette vil vi gå i dybden på i seinere månedsbrev, og selv om det er en viss plan, så vil 

behovet overstyre hva som blir satt fokus på fra måned til måned. Målet er å gi barna god 

sosial kompetanse som de kan ta med seg videre i livet. 

Jeg kommer også til å ha hovedansvaret for Storefotene på Elg i år, og forhåpentligvis får vi 

til (lov til..)  å ha et godt samarbeid med de andre avdelingene i år.  

Litt uventet og brått, havnet jeg også på skolebenken i år. Jeg skal studere barnehagelærer, 

deltid på nett, og blir dermed borte hver mandag, og enkelte uker hvor jeg har 

praksis/obligatorisk oppmøte.   

I august har hovedfokuset vært å bli kjent med barna, og å skape en god relasjon til hver 

enkelt. Dette gir barna trygghet og tillit til oss voksne. Om vi har en god relasjon i bunn, vil 

ALT annet gå mye bedre! Det vil blant annet føre til at barna «ønsker å være på lag» med oss 

voksne, og dynamikken/samarbeid mellom barn og voksne vil være bedre. Med denne 

tryggheten i bunn, vil barna også kunne bruke alt sitt fokus på å utvikle seg på andre 

områder ( jfr: Maslow’s behovspyramide). 

Til sist vil jeg trygge dere foreldre. Noen av barna er litt lei seg og gråter ved avskjed. Dette 

er ikke unormalt. Det ER lov å være lei seg når man sier ha det til mamma og pappa, men det 

er flere måter å takle det på. Vi skal hjelpe barna til å takle det på en god måte, og det synes 

jeg også at de gjør! Noen trenger bare litt ekstra tid og et fang før man kommer i gang, andre 

er klare til å leke med en gang bilen er ute av syne, og noen trenger litt avledning og hjelp til 



å komme i gang: være med å pakke tralla, se på akvariet eller annet. Felles for barna som 

startet nå i august, er at det går relativt fort over! Det håper jeg dere også erfarer når dere 

ser på bildene fra dagen, eller når dere kommer i barnehagen og henter glade barn! (hvis 

dette ikke er tilfellet, så håper jeg virkelig dere sier i fra til en av oss!).  

Det dere som foreldre kan bidra med, er å vise trygghet selv, og å følge opp det dere sier. 

Med det mener jeg at om dere sier «en klem til, så må jeg gå», så må det følges opp. Ellers 

erfarer barnet at det kan styre hendelsene med sin oppførsel, og det vil forsterke en uønsket 

«farvelsituasjon». Det er heller ikke heldig å snike seg ut mens barnet ser en annen vei, da 

barnet vil føle seg mer utrygg ved seinere anledning. (for da vil barnet neste gang bruke mye 

fokus på å passe på at du ikke stikker av uten dets viten..). Det aller beste er å være tydelig, 

og å følge opp det man sier! 

Jeg må jo også si at både dere og barna er veldig gode, og jeg har overhodet ingen 

bekymringer med tanke på farvelsituasjoner på Elgtråkket i år. Jeg ville bare skrive noen ord 

om det for å trygge dere. Om dere oppfatter ting annerledes, så ikke vær redd for å snakke 

med oss! Vi er alle best tjent med god kommunikasjon og godt samarbeid       

Gleder meg til å bli bedre kjent med alle dere på Elg! 

- Sølve Bjørgvin Roland 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ønsker alle en fin-fin september! Hilsen fra Koko, Camilla, Bjørgvin og Nima 

 

 

 
 

 

Datoer å huske på i september: 

• 1.9 Storefot går Kleivklyver’n 

• 2.9 Foreldremøte 

• 30.9 Høstsuppe m/foreldre fra 14-15.30 


