
 

 

  

Vips, så var et barnehageår i Svensrud snart over…vi har hatt enda et år med lek, læring, 

utvikling, vennskap, omsorg, skogen, glede og tårer også. Et spesielt år, med tanke på 

restriksjoner, som heldigvis ble borte i løpet av året. Nå gjenstår sommer-etappen, og den skal 

bli fin! Vi gleder oss til varme dager da vi faktisk skal ta ting litt mer på sparket – også blir det 

sikkert flere tårer når storefot sier «ha-det» og vi får gode klemmer for siste gang… 

Evaluering av mai: 

Jakten på insekter tok seg opp, akkurat som vi trodde og skrev om i forrige 

brev. Fangst i hjemmelagde feller – i et plastbeger, ble det også! Nå kan vi 

si at vi har funnet små dyr eller meitemark hver dag i skogen eller i 

barnehagen. Jakten tok seg så mye opp at vi måtte minne om at insekter 

kan vi studere og se på, undre oss over, men så må vi slippe de fri ut i 

naturen der de lever og stort sett gjør en jobb, eller er mat for andre! Det 

samme har skjedd med egg og fugler i fuglekassene. Stort engasjement, 

iver, glede og litt skrekkblandet fryd har vi sett når barna har oppdaget og 

sett egg eller fugleunger i kassene i skogen. Fuglekassa på garasjen har blitt 

studert litt på avstand når kjøttmeis-paret flyr inn og ut av kassa – da har vi sett og gitt applaus 

når de endelig får gitt skrikende unger i kasse mat.  

 

 

 

 

«Kråka Knas» har vært på hjemme-besøk! Målet var blant annet å skape fellesskap og felles 

fokus, men også det å kunne øve seg å stå foran alle å si noe eller fortelle noe. Vi håper og tror 

at flere kan ha blitt litt tryggere på å stå foran alle. Felles fokus har det blitt når vi har lest 

historien fra besøket – da har det blitt helt stille…og vi tenker at alle har fulgt godt med på det 

vi har lest. Vi tenker også at kråka har bidratt til inkludering. Et inkluderende fellesskap vil si 

at alle blir sett og har en plass og verdi i fellesskapet – hver og en har kommet frem foran de 

andre, tatt plass, det har vært viktig og fint å høre på akkurat den historien fra besøket. «Hvem 

skal ha med Kråka Knas i dag?», har vi hørt barna spørre. Det har også blitt latter, glede og 

humor av det vi har lest – latter og humor som er en del av fellesskapet vårt, men også verdier 

som skal kjennetegne VÅR barnehage – «GLUMOR»     Vi har kost oss med historiene fra dere 

– vi sender en stor takk til alle de 18 familiene som har bidratt til at Knas har hatt det bra og 

er like hel! Takk for at dere har bidratt til samlingsstundene våre! 
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«Opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme forståelse for naturens egenart og 

barnas vilje til å verne om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til 

bærekraftig utvikling. Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i naturen…» 
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Språkstimulering har også vært en del av «Knas» – vi har øvd på rim og regler, storefoter har 

fått gåter å øve seg på, og vi har sendt med barna både bøker og «Majas naturmemo», som 

har bilder av dyr og planter. Fortellinger, sanger, samtaler, høytlesing, rim, rytme, lyder, bidrar 

til barns språkutvikling. Også må alle huske å lese 15 minutter for barnet sitt hver dag hjemme! 

(jfr.overgansplan for barnehage-skole i Hole kommune). Leser vi for barna våre stimulerer vi 

fantasi, følelser, lek og drømmer – kunnskapen økes og barna lærer mer!! 

I mai har vi endelig fått til bading med Hiawata og Røde fjær! To røde fjær bader nå i juni! Vi 

har feiret 5 bursdager med små og store, og selvfølgelig 17.mai.  

Storefot startet med hjemmebesøk, rakk et helt bort til Mosengbakken, og skal ta igjen resten 

på sykkel i juni.  

Grønne tanker – glade barn har vi ikke jobbet med som planlagt med historier, bøker eller 

bamser, men det er og har blitt en del av hverdagen vår. Når det skjer noe i løpet av dagen 

som er vanskelig snakker vi med barna om det, det handler om å sette ord på følelser, men 

også om å mestre det å regulere følelsene sånn at det ikke går ut over andre. Hva gjør jeg hvis 

jeg blir så sint? Hva gjør jeg hvis det er noe jeg ikke klarer/får til? Hva er hyggelig/fint å si til 

andre barn?  

Vi fortsetter å øve:  

Det kan høres ut som masing, men vi trenger fortsatt hjelp til å øve på å kunne være rolig når 
det skal være rolig, når vi for eksempel skal spise eller skal gi felles beskjeder. Vi bruker å si 
«høre og gjøre», som betyr akkurat det det betyr… 

Planer for juni: 

Måneden er godt i gang og vi må si at nå tar vi dagene litt som de 

kommer…det er lov faktisk     Vi må nok se langt etter båtturer på 

grunn av vannstanden , men tur til vannet med redningsvesten på må 

gå an?? Barn fra Harelabben må fortsette å komme på besøk, det blir 

som sagt noen hjemmebesøk for storefot, også håper vi på sykkelturer 

hit og dit. Vi gleder oss til sommerfest, akkurat som før corona, og vi 

gleder oss til varme dager med vannmelon eller til og med en is til 

frukt!! Vi skal markere PRIDE – eller kjærlighetsdagen. Barnehagen skal 

fremme likeverd og likestilling – barnehagen skal motvirke alle former 

for diskriminering og fremme nestekjærlighet. Med utgangspunkt i at 

gutter og jenter kan gjøre det samme og bli behandlet likt og ha like 

muligheter, skal vi samtale om hvorfor vi markerer dagen i alle 

regnbuens farger.   

 

 

 

«Barnehagen skal fremme likeverd og likestilling uavhengig av kjønn, 

funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, 

kultur, sosial status, språk, religion og livssyn.» 
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Til slutt må vi benytte dette brevet til å takke storefot for alle fine år i barnehagen!! Alvilde, 

Pernille, Vanja, Torbjørn, William og Emil -  dere har vært en super gjeng som vi nesten alle 

sammen har fulgt helt fra Ekornstubben – plutselig er dere så store og klare for skole og 

SFO/IA. Masse lykke til videre! Vi kommer til å savne dere og huske dere lenge, lenge! Takk 

til alle storefot-foreldre som vi har samarbeidet med. Dere har holdt ut med beskjeder, 

samtaler, skiftetøy-mas, mygg og flått, søle og solkrem, og alle mulige voksne som har vært 

innom og fått lov til å bli kjent og være sammen med barna deres! Vær stolte over deres 

fineste, som vi straks «overleverer» til skolen      

 

Takk for i år til alle sammen!! Sommerhilsen fra Koko, Camilla, Bjørgvin og Nima. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datoer å huske på i juni + juli + august: 

• 15.juni – sommerfest, kl.15.30-18. 

• 16.juni – vi markerer PRIDE. 

• 17.juni – HOVEDRENGJØRING I GARDEROBE, TA MED ALT TØY HJEM!! 

• 18.juni – LEAH 4 ÅR!! HURRA!! 

• Uke 27: ferietid…vi er sammen med de andre avdelingene. 

• 23.juli – PERNILLE 6 ÅR!! HURRA!! 

• 1.august – ELFIE 5 ÅR!! HURRA!! 

• Uke 31: ferietid…og Edison, Mille og Helena starter hos oss. 

• 12.august – planleggingsdag. 

• 15.august – planleggingsdag. 

 

 Datoer som er viktig å huske på for STOREFOT: 

• Uke 22+23 – storefotuker der alle storefoter i barnehagen er 

sammen. 

• Førskoledager på Røyse og SFO: 8.og 9.juni kl.8.30-10.30 

• Svømming/Trygg i vann: 8.,13.,15.,27. og 29.juni. 

• Overnattingstur på Tverrsjøstallen 9.-10.juni 

 

 

 


