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April er allerede i gang – det går mot påske, nytt liv i naturen og i alle fuglekasser. Vi har renset 

kasser og håper på å se reder og egg etter hvert. Vi sier takk for nå til studenten vår Live, og 

ønsker henne lykke til videre i studiet og etter hvert som helt ny barnehagelærer – yrket som 

skal hegne om vennskap og fellesskap for barn og kanskje et helt lokalmiljø!?? 

Evaluering av mars: 

Vennskap og fellesskap var tema på barnehagedagen. Vi stilte spørsmål og snakket sammen i 

gruppa vår: Hvordan får man en venn? Hva gjør venner sammen? Barna kunne svare godt fordi 

de vet hvordan og hva de skal gjøre – altså hvordan man skal være mot andre.  Å snakke om å 

være venner er lett, også er det ikke alltid så lett når barnet står midt i leken og for eksempel 

vil gjøre noe annet enn den andre, eller vil ha den samme bilen eller spaden, bare fordi akkurat 

den spaden er gul og ikke blå! I løpet av dagen og leken hos oss kan vi høre: «Skal vi leke 

sammen?», «Skal vi være bestevenner?», «Nå er ikke du en god venn», «…da vil ikke jeg leke 

med deg!», «…da får ikke du være med meg hjem!», «…jeg vil leke alene!». Vennskap, lek eller 

hvordan vi skal være mot hverandre er det vi kan snakke om og jobbe med HVER DAG – det 

er hverdagen vår – det er sosial læring/sosial kompetanse.  

Det er vennskap på Elgtråkket – det er lek på Elgtråkket. Lek og vennskap hører sammen. Også 

ser vi at ALLE barn leker ikke sammen. Det er heller ikke et mål. Barna finner seg barn de vil 

leke med, noen de har en god relasjon med, og jevnaldringsrelasjoner betyr mye. Samtidig 

skal vi voksne legge til rette for lek, legge til rette for at de som vil leke sammen får leke 

sammen, og vi må legge til rette for at barna kan respektere, forstå og se at vi er ulike. Våre 

faste lekegrupper kan være med på å skape nettopp forståelse, respekt og toleranse – dette 

har vi skrevet om i tidligere månedsbrev også.  Og selv om vi er ulike, hører vi til i fellesskapet. 

Så enkelt som å lage noe sammen kan styrke et fellesskap. Før barnehagedagen malte vi bilder 

i gruppene våre og hengte opp ute. Barna var interessert i å henge opp maleriet og vise det 

frem til dere foreldre. Vi snakket mye om at «dette har vi laget sammen». Noen ville tegne på 

eget ark, men det ble et felles maleri til slutt! 

 I løpet av hverdagen er det flere felles aktiviteter som kan skape fellesskap, som for eksempel 

møte om morgenen/samling der vi snakker om dagen og hva som skal skje, måltider, turen ut 

til plassene i skogen, men også når vi stopper opp for å undersøke noe sammen. Et stoppested, 

«Butikken», på vei til Solplassen har blitt en møteplass for fellesskap/felles lek, uten at vi 

kanskje har tenkt så mye over det. Et fellesskap som barna selv har skapt, der barna «selger 

og kjøper» is, pølser eller kaffe     Et barnehagefellesskap skal være et trygt og godt fellesskap 

for alle barn – og det er igjen vi voksne og foreldre som har et ansvar for det. De voksne i 
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barnehagen SKAL blant annet hegne om vennskap og være tilstede der barn leker, men også 

leke MED. Foreldre kan si hei til alle barn på avdelingen, ikke bare det eller de barna barnet 

mitt leker med – det har vi også skrevet om tidligere. Universitetslektor ved NTNU, Dina Von 

Heimburg ser barnehagen som en viktig møteplass i lokalsamfunnet. Heimburg mener blant 

annet at foreldre bør bry seg om andres barn, ta ansvar for at alle inkluderes. Heimburg mener 

videre at vi har et relasjonelt ansvar for hverandre – og måten vi er med hverandre blir et 

viktig «sosialt immunforsvar» for både barn og foreldre. Hun er opptatt av livskvalitet og helse 

og mener at gjennom nettverk og sosial støtte blir vi lykkeligere og mester livet bedre, vi tåler 

belastninger bedre og vi blir sjelden syke og tåler sykdom bedre. «Tulipanteorien» støtter det 

Heimburg vil formidle: at når en henger med hodet, trykker vi den sammen med de andre for 

at den skal stå oppreist. (fra seminar om vennskap 16.3.22 i anledning barnehagedagen 2022 

+ «Voksne skaper vennskap -både i og utenfor barnehagen»/www.utdanningsforbundet.no).  

Spennende tanker – barnehagens samfunnsmandat får en enda videre betydning! Tenk om 

barnehagen vår er, eller kan bli en del av et felles inkluderende lokalmiljø?? 

Oj, dette ble ALTFOR spennende     Ville egentlig bare belyse hvor viktig vennskapet og 

felleskapet vi har i barnehagen er for våre barn på Elgtråkket! 

Planer for april: 

 Vi ønsker å få til mye…men på grunn av fridager i påsken, må vi også ta i bruk mai-måned for 

å få til planene vi har lagt. En «fugl» skal få være med barna hjem – det blir på en måte «vis 

og fortell» om hva fuglen gjorde da den ble med barnet hjem en ettermiddag. Vi vil lese ferdig 

«Kardemommeby», og vi vil begynne på en bok om «Snapper», som er en svarthvit 

fluesnapper. Vi har planer om å dra på Ringeriksbadet med Hiawata, og Storefot skal både 

lære om dikteren Jørgen Moe og mer om at kroppen bare er deres egen! 

April kan bare sette i gang, og det kan også påsken og vårsola      

 

God påske og april-måned til små og store fra Bjørgvin, Koko, Camilla og Nima 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datoer å huske på i april 

• 7.4 – VANJA 6 ÅR!! HURRA!! 

• 7.4 – foreldremøte kl.18-20 ute i skogen + pølser til de som er sultne etterpå. 

• 18.4 – MATHIAS 5 ÅR!! HURRA!! 

• 28.4 – HEDDA 5 ÅR!! HURRA!! 

• 11.4-18.4 – påskefri. 

• Uke 16 – Nima plandager. 

• Uke 14+17 Bjørgvin på skole, Hedvig vikar mandag-torsdag. 

• Uke 17 – overgangssamtaler for Storefot. 

• Uke 17+18 – Mohammed har praksis hos oss igjen, mandag-torsdag. 

 


