
 

 

  

Det ble grønt nivå i barnehagen vår – hurra! Samtidig ble det smitte hos barn i barnehagen, i 

familier og karantente for ansatte. Vi tenker at vi må leve med dette en stund til. I mellomtiden 

har vi planlagt for «normale» dager, men som sagt så kan planer endres dersom det skjer ting 

vi ikke har kontroll over – sånn som at vi får spennende OL-øvelser uten snø! 

 

Evaluering av januar:  

Vi startet med lekegruppene våre. Første gang virket det rart for barna å ikke leke med den 

eller de som de pleier å leke med. Det ble noen spørsmål, noen tårer og sure fjes. Kanskje det 

ikke ble forklart godt nok, at det kun var en liten periode av dagen? Det gikk noen dager og 

noen spurte når vi skulle ha grupper igjen, og andre gang var det en helt annen stemning da 

vi leste opp navn på gruppene våre. Hvor lenge kan vi leke sammen? Barn smilte til hverandre 

fordi de skulle være sammen og det ble også lek i gruppene selv etter at gruppen var over. En 

gruppe startet leken selv, en gruppe samlet seg om en felles oppgave eller tur og en gruppe 

startet med en regel-lek.  

Målet med lekegruppene er som sagt i forrige brev at barna skal ha et trygt miljø i sin 

barnehage. Med det tenker vi at barna skal være trygge på hverandre, kjenne hverandre godt, 

vite at de er viktige i fellesskapet, at de blir hørt og sett både av andre barn og av oss voksne. 

Og kanskje også av dere foreldre, at dere kan si hei + navn til andre barn på avdelingen? Vi vil 

at barn skal få oppleve vennskap. Lekegruppene kan være med på at barn oppdager nye barn 

å leke med. Samtidig kan barn oppleve andre barn som ulike seg selv. Da kan barn lære seg at 

vi er forskjellige, at vi må ta andre hensyn, vise respekt. Dette skrev vi om i forrige brev også. 

Samtidig er det kanskje for tidlig å se om det styrker fellesskapet i gruppa vår, vi må bruke mer 

tid, lage flere gode dager med gruppene. Etter hvert ønsker vi også å bruke de samme 

gruppene når vi skal gjøre oppgaver eller andre aktiviteter, for eksempel male, spille spill, lese, 

eller hjelpe til med daglig gjøremål. 

Det finnes ulike teorier om lek, det skrives fagbøker om lek, og det forskes på lek. «Den frie 

leken» og «lekens egenverdi» er ord som gjentar seg når vi leser om leken. Egenverdien i lek 

kan vi forklare ved at leken er et mål i seg selv, den er «her og nå» for de som leker. At leken 

er fri kan bety at barna selv bestemmer leketema, de er kreative, utforskende, helt uten 

voksen innblanding. Lek og læring har blitt sett på om en og samme sak. I leken kan barn lære 

noe om andre, og om verden rundt seg. Barn leker også for lekens skyld, det er ikke sikkert at 

de leker for å lære…men i leken kan barna lære turtaking, sosiale regler og språk – og jo mer 

man lærer av det, jo mer kan man leke og være sammen med andre. Det bør for oss være et 

mål med leken! 
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Den voksenstyrte leken/lekegruppene våre kan være til hjelp for barn som ikke får til å leke. 

Noen barn trenger hjelp til å «lese» hva leken handler om, hvordan de skal komme inn i leken, 

men også hvordan de skal vente sånn at andre slipper til, det å ikke alltid bestemme i leken – 

det blir på en måte å lære selvregulering, eller slippe kontrollen, kanskje?? 

Store deler av dagen vår vil vi si er fri lek, der barna selv bestemmer hva, hvem og hvordan. 

MEN barna kunne lekt hele dagen, men blir avbrutt av våre daglige rutiner og gjøremål: gå på 

do, skifte bleie, påkledning, samling, mat, rydding. Også blir barna avbrutt i lek når vi spiser, 

når vi er i do-kø eller er i samling, FORDI vi voksne skal ha «ro og orden»! Sånn er vår 

institusjonelle verden blitt! Noen mener at barns frie lek er i fare. Vi håper og tror vi fortsatt 

kan ivareta noe av den i form av at vi leker mye ute, der barna kan bruke fantasien og 

kreativiteten (uten ferdige leker), ha nok rom/leke skjermet i små grupper (over et større 

område) og kunne leke mer fysisk, for eksempel: klatre, hoppe, leke med pinner, løpe etter 

hverandre, ta hverandre, lekeslåssing. Det ville, voldsomme og dramatiske ved leken skal 

nemlig også tas på alvor og anerkjennes som barns lek.  

Fagarbeider’s hjørne: 

Hei       

Da er vi godt i gang med et nytt kalenderår. Storefotene har 

kommet i gang med skiskole, noe som er veldig populært! Hele 

tirsdagen har blitt litt sånn storefot-dag, med enten 

trampolinebok eller fritegning, og gjenhør med drage-i-magen 

(som vi har hørt gjennom minst en gang nå), før vi setter oss på 

bussen til Ringkollen. Drage-i-magen ble populært, og det 

hender de spør om å få høre spesifikke episoder igjen.   

                                                               
Sosialt har vi (hele Elgtråkket) snakket litt om følelsen man får 

når man blir ignorert. Det hender at man later som ingenting 

når noen prøver å få kontakt, enten det er barn eller voksene, 

og da blir jo den som prøver å få kontakt irritert. 

Innfallsvinkelen er at vi prater om det, og setter oss inn i 

situasjonen selv. Noen ganger er det faktisk helt greit at man 

ikke kan eller vil høre, men man gir en respons og sier da i fra, fremfor å ignorere å late som 

om den andre personen ikke eksisterer. Vi har snakket om det, og vi har gjenskapt 

situasjoner der det skjer, slik at det blir mer konkret. Akkurat når vi gjenskaper det, så er det 

jo bare morsomt, men det hjelper barna å sette seg inn i den andres perspektiv. Dette er noe 

rammeplanen fordrer oss til å jobbe med.  

  

«Personalet skal støtte barna i å ta andres perspektiv, se en sak fra flere synsvinkler og   

reflektere over egne og andres følelser, opplevelser og meninger»  

-Rammeplan for barnehager, R17  

  



Vi har også snakket litt om det å bestemme over andre i lek. For eksempel gi ut roller som 

andre ikke vil ha. Resultatet blir jo da at ingen vil være med på leken lenger, og så blir man 

lei seg fordi ingen vil leke, og da går man til en voksen å sier ifra. Det er mye fin sosial læring i 

dette      Må jo også si at lekegrupper har vært en stor suksess, dette har jo Nima skrevet litt 

om.  

6 februar er det samenes nasjonaldag. Derfor skal vi første uka i februar ha samisk uke. Vi 

skal høre på samisk musikk, høre samiske eventyr, og bli kjent med den samiske kulturen og 

levemåten. Dette er også noe som er forankret i rammeplanen.   

  

«Personalet skal gjøre barna kjent med samisk kultur og levesett og knytte det 

samiske perspektivet til merkedager og hverdagsliv, kunst og kultur og 

mattradisjoner»  

-Rammeplan for barnehager, R17  

  

Etter dette vil jeg være en del borte på skole og i praksis. Ønsker dere alle en videre god 

vinter, så kommer jeg tilbake sammen med trekkfuglene nærmere våren          

Mvh Bjørgvin  

 

Planer for februar: 

Planen er å fortsette å lese boka om «Kardemomme By». Vi er ikke ferdige med den, vi 

kommer til å lese når det passer også vil vi lære oss noen få sanger. Kanskje noen allerede kan 

«Kardemommesangen»? Vennskap er også i fokus, så vi skal lese «venne-bøker», om kanin og 

pinnsvin som gjør det som venner bør gjøre og ikke bør gjøre! 

Vi skal ha et lite vinter OL for elger, og vi skal feire karneval på vårt vis! Storefot skal se filmen 

om «Kroppen er din» fra Nrk-super. Dette snakket vi om på foreldremøte i høst. 

Animasjonsfilmen tar opp tema grenser for barns kropp og at det er forbudt for voksne å leke 

tissen-leker med barn. I første omgang er det storefot som skal se filmen også tar vi en 

vurdering på om Røde fjær også skal se den.   

Mye forskjellig tema på planen denne gang – vi ser frem til en ny måned på Elgtråkket     

 

 

 

   

 

 

 

Hilsen fra Camilla, Koko, Bjørgvin og Nima 

Datoer å huske på i februar: 

• 5.2 -  IDA 5 ÅR!! HURRA!! 

• Uke 7 – OL! 

• 24.2 Karneval 

• 26.2 -  WILLIAM 6 ÅR!! HURRA!! 

• Hedvig vikar for Bjørgvin uke 6, man-tors + uke 8-11  


