
  

 

  

Sier det enda en gang: Velkommen til et nytt barnehageår i Svensrud idretts-og 

naturbarnehage og til Elgtråkket!! Dette året er vi 7 Storefot, 5 Røde fjær og 5 nye, fine 

Hiawata som kommer fra Harelabben - vi ønsker Helena, Snorre, Victoria, Edison og Mille 

ekstra velkommen til oss!  

Litt om månedsbrevet vårt: 

Kanskje kommer disse brevene hver måned til å bli litt annerledes enn det de fleste av dere er 

vant til fra tidligere. Vi vil ha faste overskrifter, litt mer om fagområdene fra rammeplanen, og 

om verdier. Det vil alltid være litt praktisk informasjon om klær eller aktiviteter som skal skje 

i måneden. Dagboka og månedsbrevene våre skal sammen være vår pedagogiske 

dokumentasjon til dere foreldre om pedagogikk og barns hverdag i barnehagen.  

Barnegruppa - VI : 

 5 nye barn har startet og mye er nytt. Overgangen fra Harelabben til Elgtråkket, fra liten til 

stor avdeling, er ikke alltid like lett. Det har vært gråt og vanskelige avskjeder om morgenen 

fra starten, men det begynner å bli tryggere for barna og dere foreldre å levere. Vi ser at så 

snart dere kjører ut på veien er tårer tørket og det er greit å leke. Overgang innad i barnehagen 

er også tøff for små, og flere har enda ikke fylt 3 år. Vi skal gjøre det beste vi kan for å trygge 

barna – vi snakker, er nær, trøster, er tilstede, tilgjengelig og leker for å skape en god relasjon 

til oss voksne – den gode relasjonen er det viktigste for å kunne være trygg på oss voksne, for 

å kunne leke videre, skape tillit, lære og bli en del av fellesskapet på Elgtråkket og i 

barnehagen. Også er alle barna forskjellige, så noen trenger lengere tid enn andre for å bli 

trygge – vi skal gi tid, men også snakke med dere foreldre hvis dere opplever at barnet ikke 

har det bra i barnehagen. Dette gjelder ALLE barn, nye og de som har gått her i flere år. Et godt 

barnehagemiljø for barna er vårt felles ansvar – vi er helt avhengig av samarbeid med dere 

foreldre for at barna skal ha det bra. Dialog, åpenhet og tilbakemelding må gå begge veier i 

dette samarbeide.  

Rammeplan for barnehagen (2017), beskriver barnehagens samfunnsmandat: «…i 

samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme 

læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling». Rammeplan for barnehagen (udir.no) 

Nye har begynt og de som var minst har blitt større og de største er størst nå! Det kan også 

være litt rart, og samtidig skape andre forventninger. Vi tar oss selv i å si: «nå er dere størst, 

nå kan dere vise de som er mindre at…». Og det er god læring i å kunne hjelpe andre, det er  

et mål for barns sosiale kompetanse. Også skal vi ikke glemme at hvert barn er seg selv med 

sine egne forutsetninger og behov. Det som er UNIKT OG SPESIELT i en barnehage, og senere 

i skolen er at barn er en del av et større fellesskap - det er mye "meg», men det er også et 
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stort «VI»!! Barna på Elgtråkket, VI, GJENGEN VÅR! Hvordan er vi mot hverandre? Hvordan 

skal vi ha det her på Elgtråkket og i vår barnehage? Hva gjør andre glad? Kan vi hjelpe 

hverandre og si noe fint? Dette skal vi jobbe med fremover – følg med! 

 Dette krever også samarbeid og forståelse med hjemmet, dere! Snakk positivt om de andre 

barna på avdelingen når dere er hjemme og for eksempel ser på bilder i dagboka, lær navn på 

de andre barna på Elgtråkket og hils på flere barn med navn om morgenen. «Skap rom for å 

heie på flere barn enn ditt eget» står det i den nye «Handlingsplan for Holebarnehagene – for 

å sikre et trygt og godt barnehagemiljø uten mobbing og krenkelser». Der kan vi lese om 

«foresattes rolle i det forebyggende arbeidet» - dere ER de viktigste i barnas oppvekst…også 

skal vi være med å hjelpe og støtte på veien. 

Fagområdene: 

De 7 fagområdene i barnehagens innhold og arbeid kan ses i sammenheng med fag som barna 

møter i skolen senere. I løpet av en dag eller et år i barnehagen skal alle 7 fagområdene være 

representert. Når vi jobber med et tema kan gjerne to eller flere fagområder være i fokus. Et 

eksempel der vi mener ALLE 7 fagområdene er med, er årets KREPSING med storefot: 

Kommunikasjon, språk og tekst: barna lærer nye ord og begreper for krepsefiske – hva er 

minstemål og hva betyr det? Det ble quiz, barna skal kunne regler i båten, det finnes lover og 

regler for krepsing, barna skal vente på sin tur(ofte lenger enn forventet), de forholder seg til 

en større gruppe.  

Kropp, bevegelse, mat og helse: barn lærer om bærekraftig og kortreist mat, sunn mat, det 

er greit å smake på annen mat selv om man tenker/tror at det er «rar» mat, man kan også 

lukte på maten og dermed bruke flere sanser for å oppleve krepsingen. Hvordan lukter 

egentlig «brasen», krepseåte?? Hva lukter det av dillen, eller kraften som vi koker krepsen i? 

Kunst, kultur og kreativitet: krepsing er en del av «Holes-fangst-og fiske-kultur», maten 

sankes fra naturen, krepsing har blitt en familietradisjon i Hole og vi mener det er bra at flere 

generasjoner får oppleve krepsing. 

Natur, miljø og teknologi: vi må være nær naturen når vi krepser, vi må lære å ta vare på 

naturen, vi er på fjorden som vi skal ta vare på, fjorden brukes ikke bare til bading, vi ser dyre-

og fuglelivet i og ved fjorden, teiner som brukes til å krepse med er laget på en spesiell måte 

med metall, tråd/garn, det er maskevidde, vi må ha åte, hva slags åte kan man bruke og 

hvorfor og hvordan kommer krepsen seg inn i teina og hvilken kreps komme seg ut og hvilken 

kreps må slippes ut? Hvordan skal vi bruke krepsemåleren? Kan vi se minstemålet? 

Antall, rom og form: vi måler og teller kreps, hvor stor er teinen og hvilken form har den? 

Hvilken form har krepsen? Vi måler opp ingredienser til koking av kreps. Hvor mye skal det 

være av sukker, vann, salt, dill?? Hvor lenge skal det koke?  



Etikk, religion og filosofi: vi kan lære at bærekraft betyr å la noen kreps få slippe ut, de som 

er for små under 9,5 cm. Vi undrer oss over livet i fjorden, og hvorfor får krepsen en annen 

farge når vi koker den?  

Nærmiljø og samfunn: vi krepser i vårt nærmiljø, vi hilser på og møter andre som krepser på 

fjorden. Her hendler det også om tradisjon i bygda vår, en kultur og også en kultur og tradisjon 

for de største i vår barnehage. 

Vi ser at fagområdene gjerne opptrer flere samtidig når vi jobber med tema eller innhold. 

Natur, miljø og teknologi og kropp, bevegelse, mat og helse er fagområder som vi vil si er med 

oss daglig i vår barnehage. I eksemplet med krepsing, kan vi godt si at fagområdene utfyller 

hverandre og opptrer sjelden eller aldri alene. 

  

Planer for september:  

Vi skal gjøre forberedelser til årlig tradisjon – HØSTSUPPE, og dere er herved invitert til 

Trollhaugen! Vi må smake og kanskje bake også?? Vi skal synge om grønnsaker som er så sunt 

for kroppen vår. Vi skal også markere brannvernuken – og da danser vi nok litt som kjendiser, 

sånn som «Bjørnis» gjør     Mye å gjøre for oss – men viktigst å jobbe med videre er fortsatt 

trygghet og trivsel for alle. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

September-hilsen fra Bjørgvin, Koko, Camilla, Xaviara og Nima 

 

 

 

 

Datoer å huske på i september: 

• 5.9 Ha-med-dag 

• 7.9 Kleivklyver’n for storefot 

• 13.9 felles foreldremøte for Storefot på SOS kl.19-20 

• Uke 38 – Brannvernuke 

• Tirsdag 27.9 – HØSTSUPPE FRA 14.30-16, VELKOMMEN!! 

 


