
Viktige datoer i september: 

05.09 – Ha-med-dag! 

06.09 – Bjørnehuletur for storefot  

07.09 - Foreldemøte 

08.09 – Kleivklyvern for storefot 

13.09 – Felles maximøte, storefot 

29.09 - Høstsuppe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TILBAKEBLIKK PÅ AUGUST: 

Vi har begynt ett nytt spennende barnehageår, og vi har allerede 

opplevd masse!  

Den gode "gamle" barnegjengen er intakt fra forrige barnehageår, 

men vi har fått en ny kompis med oss; Kristoffer!! Han er en sosial 

og blid Røde Fjær- gutt, som fungerer fint i lek og aktivitet på 

Rådyrstien. Det er hyggelig å se at alle er opptatt av at Kristoffer 

skal ha det bra i barnehagen vår, barna vil gjerne vise og leke med! 

Gode venner! 

Den første uka etter ferien koste vi oss med blåbær, bading og båtturer. Så 

heldige vi er i Naturbarnehagen,vi har så mange muligheter rett utenfor døra! 

 

 

 

 

  

 

Månedsbrev fra 

Rådyrstien 

September 2016 



Vi har feiret mange bursdager i august, Cecilie 5 år, Mille 4 år, Zuzanna 4 år 

og Selma og Sebastian 5 år! Noen hadde jo bursdag i ferien også, og ville feire 

sammen med vennen sine i barnehagen også! Hipp hurra og takk for 

hyggelige feiringer alle sammen! 

 

Rådyrstien har hatt fokus på Idrettsaktiviteter i august. Det er lett med en så 

aktiv gjeng! Fotball har spesielt de store gutta vært veldig opptatt av, og det 

er derfor stas å få gå ut på den ordentlig fotballbanen og få briljere med triks 

og ferdigheter. Fotball er mye god trening for alle, med turtaking, samspill, 
koordinering og bevegelse. Ikke alltid like lett, men det er moro å øve seg! 

I klatreveggen på Solplassen har vi også rukket å øve oss i 

høst, og nå har ALLE kommet seg opp i veggen! Her 

trener vi på både styrke, koordinasjon og  konsentrasjon 

samtidig, og alt det mange meter opp fra bakken! Nå er 

vi skikkelig ivrige alle sammen, og vi håper vi får til en 

eller to ganger til klatreveggen før det blir for kaldt! 

Rådyrbarna er stort sett veldig aktive også på sykkel når 

vi er i barnehagen, men noen trenger en ekstra dytt eller 

en trygg voksen som veileder de første meterne. Røde fjær har derfor hatt 

noen dager med "sykkeltrening" hvor de har øvd seg på oppover- og 

nedoverbakker,  å sykle forbi og sykle riktig på sykkelstien vår. Vi ser at også 

de yngste barna blir tryggere og tør å prøve seg mer alene. BRA! 



En idrett vi ikke utøver så mye her i Natur- og 

idrettsbarnehagen er golf.. Men nå har 

Rådyrgjengen prøvd seg på dette også! På tirsdag 

gikk båtturen til Storøya, der hadde Bjørgvin sørget 

for at vi fikk låne både små køller og myke baller. 

Så var det å få den ballen ned i hullet da… Bjørgvin 

instruerte i teknikk, og etter hvert var det flere 

som fikk skikkelig dreisen på det! Og moro var det å få spille og leke på et 

nytt sted, så hit vil vi gjerne igjen!! 

Vi har så vidt begynt med Vis og fortell- samlinger på fredager igjen! Dette 

har vært så populært blant barna, så dette vil vi fortsette med! Tidligere har 

det vært både morsomt og lærerikt å være tilhørere, og spennende og 

positivt for det enkelte barnet å få være i fokus, og å få vise frem og fortelle!! 

Dette halvåret ønsker vi at barna skal ha med og vise frem bilder. Bildene kan 

være fra ferien, av familie/venner, kjæledyr eller noe annet barnet har 

opplevd eller er opptatt av! 

 

Storefot 

Nå er det for aller første gang storefot- barn på Rådyrstien! 8 barn skal faktisk 

øve seg til å begynne på skolen!! Hver onsdag vil vi ha egne aktiviteter og 

samlinger, og noen ganger vil vi være sammen med resten av storefotene på 

Rev (10 barn) 

Vi startet opp med krepsing for Storefot 10.august. Dette er en tradisjon som 

har vært i Hole i mange år, og som vi ønsker å føre videre til våre Storefoter.  

Barna var med på å ta opp teinene, måle krepsen, sette ut teiner, koke og spise 

den. I løpet av disse to dagene lærte de mye om samarbeid, bærekraftig 
utvikling i form av å bare ta de som var store nok og de fikk øynene opp for 

hvilken skatt vi har her i Hole. Forhåpentlig vis vil noen av disse barna krepse 

når de blir gamle nok til å kunne gjøre det på egenhånd 



   

Vi hadde også en Storefotsamling der vi presenterte oss, barna sa hva de 

forventet og håper på vi skulle gjøre dette året ,og vi voksne gikk igjennom 

hva vi vet vi skal gjøre. Mange ønsker og mange spente barn som vi gleder oss 

til å jobbe med dette året Vi lekte også noen regelleker, og barna fikk bli 

kjent på tvers av avdelingene. Slik vil de kjenne flere som skal på samme skole 

neste høst da de blir skolebarn 

I uke 34 sto det svømming/trygg i vann på timeplanen. Fylkesmannen har 

satt av penger til oss så vi hver dag denne uka fikk 45 minutter med 

opplæring. Barna storkoste seg på Ringeriksbadet, og vi kunne fort se at 

mange ble tryggere i løpet av denne uken. De hadde ikke på seg armringer el 

andre liknende ting, de skulle lære seg å være trygge i vannet uten falsk 

trygghet 

Onsdag i uke 35 hadde vi igjen en fellessamling med Rev. Vi gikk til 

Solplassen, og vi øvde på lydene i navnene våre, og vi hørte hvor mange 

stavelser det var i hvert navn. Vi øvde også på rim og regler. 

Mer utfyllende om hva Storefot har gjort denne måneden kan dere lese på 

hjemmesiden vår 

 

PLANER FOR SEPTEMBER: 

Storefotene får en travel måned, med tur til Bjørnehulen på Sollihøgda, og 
Kleivklyvern. De skal også sykle mye i nærmiljøet vårt, for å se hvor alle 
storefotene bor! 
 
I september starter vi med base på Trollhaugen. Her skal vi 
igjen prøve oss på ulike former for orientering. Det blir 



mest trening i igjenkjennelse (bildeorientering) og bruk av enkle kart. 
Kanskje skal vi også lære litt om kompass? 
 
Vi skal også dette barnehageåret ha fugler som ett av hovedtemaene, og 
fugler vi skal lære mer om i september er stær og stokkand. Så lenge det er 
båtsesong følger vi fuglelivet ved fjorden med stor interesse! 
 

I slutten av september, torsdag 29.,  inviterer vi 
tradisjonen tro til Høstsuppe! I ukene før skal vi lære 
om frukt og grønnsaker, og litt om kosthold, - hva 
som er bra for kroppen og hva som ikke er bra for 
kroppen vår. Til Høstsuppa skal vi lage invitasjoner, 
skrelle, kutte og skjære, og så må vi vel også rydde og 

pynte litt før vi får besøk!? 
 
Vennskap og empati jobbet vi mye med i fjor, og det er et tema vi selvsagt tar 
med oss videre dette barnehageåret. Nå i høst vil vi også gjennomføre 
barneintervju, for å kartlegge barns trivsel og vennskap. Dette blir spennende 
for både barn og voksne, og selvsagt gjør vi det ordentlig, med "møter" på 
Gaupeskaret, slik de voksne alltid har!  
 
 
God høst alle sammen, og velkommen til foreldremøtet 7. september! 

 

September- hilsen fra 

Sarah, Kim, Marthe, Hege og Bjørgvin 

 

 

 

 

 

Les også fagarbeiderns hjørne på neste side!! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAGARBEIDERNS HJØRNE 

Da var sommerferien vel overstått og et nytt år godt i gang. I år så er Rådyrstien en av de 

store avdelingene med våre 8 Storefoter og 16 Røde Fjær. Større barn betyr mere 

selvstendighet, så vi har valgt å starte dette nye barnehageåret med å sette fokus på struktur 

og orden.  

For at det skal bli lett for Berit å vaske, skal det ikke stå ting på gulvet i garderoben, altså 

øver vi på å holde orden på plassene våre.  

Høsten nærmer seg med stormskritt, og det blir nok mye vått tøy og skifting, så vi vil også 

øve på selvstendig påkledning. Vi har allerede startet litt med teknikker på å vrenge tøyet 

selv, og det å brette regnbukse over støvlene. Noen må også øve litt på å dra frem pløsen 

når vi tar på sko. Veldig fint om man også får litt trening på dette hjemme.  

En ting som også går under orden og struktur, er spisesituasjonene. Det hender at man blir 

så opptatt av å snakke og tulle, at man rent glemmer å spise. Dette øvde vi også en del på i 

fjor, så her trengs det nok bare litt påminning.  

Har også merket noen ganger at barna følger en beskjed de tror har kommet, uten å høre 

hva voksne egentlig har sagt, så "høre og gjøre" må vi også trene litt på.  

Dette er helt enkle ting som barna på Rådyrstien nå er store nok til å klare med litt øvelse, 

og hvis vi får øvd inn dette nå i starten av året, så vil resten av barnehageåret bli lettere for 

oss alle, både voksne og barn. Vi vil rett og slett å bedre tid til å gjøre ting som er morsomt   

Til sist har vi også valgt å sette litt fokus på miljø, dette er jo tross alt en "natur og 

idrettsbarnehage", og natur innebærer også det å ta vare på naturen. Vi har allerede satt opp 

3 forskjellige søppelbøtter i garderoben, en med restavfall, en med papirpose til matavfall, 

og en rød bøtte som vi putter all plast i. Plast må noen ganger skylles, så det ikke blir 

liggende å lukte råttent.  

Kim har også lært oss hva noe av matavfallet brukes til, å lage biogass, som alle 

søppelbilene bruker som drivstoff! Barna er allerede veldig flinke på dette med å sortere 

søppel, dette var noe mange kunne fra før.  

Og til sist, kan vi jo også nevne at en dag Marthe hadde tatt med epler fra egen hage, så 

fant noen frø i eplet som hadde begynt å spire! Disse puttet vi i potter med jord, og satte i 

vinduskarmen.. Sjekk ut resultatet neste gang dere tar turen innom garderoben. Har noen 

erfaring med å dyrke epletrær fra frø av, så del gjerne erfaringen med oss .  

Gleder meg til et nytt år med en flott barnegruppe!  

Mvh Sølve Børgvin Roland 


