
 

 

 

 

 

 

 

TILBAKEBLIKK PÅ OKTOBER: 

Høsten er definitivt her, etter en fin start med varme og lyse dager, ble det 

vått, tåkete og surt.. Akkurat slik det skal være! Det er kos å samles rundt 

bålet eller trekke inn i telt der det er lykter og det spraker varmt fra ovnen! 

Elgjegerne har vi heldigvis ikke hørt mye fra i høst, og vi har med få unntak, 

hatt turer og aktiviteter og turer ut i skogen i hele oktober. Solplassen har 

vært basen vår, der er det mange muligheter, og Rådyrgjengen trives godt! 

Vi har feiret to bursdager i 

oktober, Linus ble 4 år og Andreas 

SH ble 5 år!! Hipp hurra og takk 

for hyggelige feiringer, med is og 

popcorn! 

  

 

 

Rådyrstien har hatt student på besøk tre uker i oktober. Stian ble godt 

mottatt, og har fått seg mange nye venner disse ukene! Han har nok lært 

mye om det å jobbe i en Natur- og idrettsbarnehage, men vi har jammen 

lært litt av hvert av Stian også!  Dette har Stian skrevet om ukene sine på 

Rådyrstien; 

Månedsbrev fra 

Rådyrstien 

November 2016 

Viktige datoer i november: 

07.11 – Ha-med-dag! Tema GÅRDSLIV 

08.11 – Aktivitetsdag i Kleivhallen for Røde fjær 

10.11 – Teater på Røyse skole for Storefot 

15.11 – Syver 4 år og Felix 4 år! 

20.11 – Kristoffer 4 år! 

25.11 – Julegateåpning Vik Torg 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En siste tur med "Gjedda" tok vi til Lille Svartøya i 

begynnelsen av oktober. Med det avsluttet vi en 

spennende og meget innholdsrik båtsesong med 

krepsing, fugleliv og golfing, historisk tur til 

Frognøya og utforsking og fossiler på Svartøyene. 

Vi er heldige!! Vi gleder oss allerede til nye turer til 

våren! 

Prosjektet om "Grønne tanker, glade barn" har vi nå presentert for barna, og 

de kom kjapt med egne refleksjoner rundt temaet. At sinnasnekkern sikkert 

har mange røde tanker, at god fredagsmat gir grønne tanker og at det i alle 

fall for noen kan være vanskelig å kvitte seg med røde tanker.. 

Voksne og barn øver seg sammen, de grønne og røde bamsene 

dukker opp i samling og på ukeplaner rett som det er fremover!  

Mine tre uker på Rådyrstien 

Da var min praksis på Rådyrstien over. Tre uker har gått veldig fort, og det er med en 

sorgfølelse jeg i dag gikk hjem for siste gang. Hadde forestilt meg tre uker i 

naturbarnehagen som lange, med våte klær og kalde tær. Men med gode klær og barn som 

varmer er opplevelsene kun positive. Jeg ble tatt godt imot av barna, ikke bare på 

avdelingen, men i hele barnehagen. Jeg ble tatt godt av alle voksne, både ansatte og 

foreldre. Jeg har lært mye om naturbarnehagen og alle muligheter som ligger i denne 

formen for virksomhet. Jeg har lært utrolig mye fra alle de flinke barna på avdelingen. Jeg 

har jobbet hardt med mine oppgaver som praksisrapporten min skal inneholde. Marthe har 

vært strålende som veileder og det har vært lærerikt å jobbe sammen med Hege, Bjørgvin, 

Sarah og Kim. Nå tar jeg meg selv i å sitte her og nynne på Hakkebakkeskogen med et smil 

om munnen og en liten tåre i øyekroken. Hakkebakkeskogen vil nok alltid minne meg om 

Svensrudmoen Naturbarnehage. Nå starter jeg en grønn tanke og begynner og glede meg 

med en eneste gang til jeg er tilbake på Rådyrstien i uke 10-13 i 2017. Jeg skal gjøre som 

jeg lovte barna, jeg skal sende postkort til dem fra Notodden.  

Stian. 

 



Det store prosjektet på Rådyrstien i oktober har vært "Hakkebakkeskogen" Vi 

har hatt høytlesning, hørt på lydbok, spilt teater, filmet og sunget! Vi regner 

med dere har hørt noen sanger eller replikker hjemme også? Stian hadde 

formingsaktiviteter knyttet til dyrene i Hakkebakkeskogen, og dette synes 

barna var kjempemoro! (Se den flotte utstillingen i garderoben!) Barna har 

diskutert og undret seg over vennskap og 
samarbeid i historien, og med litt hjelp 

trukket paralleller til vår hverdag på 

Rådyrstien. Bjørgvin hadde også en flott 

samling på FN dagen, der vi sammenlignet 

reglene dyra laget i Hakkebakkeskogen, med 

verdiene som lå til grunn for etableringen av 

FN etter andre verdenskrig. En tankevekkende samling for oss alle. Vi lagde 

selv regler for Rådyrstien, et viktig dokument som alle barna skrev under på. 

Les mer om hva Bjørgvin skriver om dette prosjektet under Fagarbeiderns 

hjørne! 

I oktober har Storefot jobbet med mønster og former i Trampolineboken. Vi 

har lett etter mønster rundt oss i naturen, på klærne våre og på bilder. Vi har 

tegnet egne mønstre og fullført mønstre som har vært startet på. Med former 

har vi gjort stort sett det samme, vi har lett etter former, laget former med 

pinner og kongler i skogen og vi har gjort noen av oppgavene som 

omhandler former i bøkene. Storefotene synes det er veldig spennende å 

jobbe i bøkene, de er konsentrerte og klarer å holde fokus lenge 

Språkgruppa i Hole kommune arrangerte en språk-

/aktivitetsdag i Kleivhallen for alle maxi'ne i 

kommunen. Der var det mange forskjellige 

morsomme aktiviteter som gjorde at vi lekte med 

språket. Alt fra trylleshow til turbingo ute. En 

veldig morsom dag, og barna imponerte stort. De 

har gode kunnskaper om språk, de kan mange 

bokstaver og enkelte har allerede knekt lesekoden Og aller viktigst, de synes 

det er gøy med språk Les mer om språkdagen på hjemmesiden vår. 



Vi har nå bestemt at vi ikke sykler til flere Storefoter i høst på adressesamling. 

Men vi starter opp igjen til våren da snøen har gått, da skal vi sykle til 

Andreas, Sigurd og Iver Cecilie drar vi på besøk til i løpet av høsten i og med 

at vi kan gå til henne 

Den aller siste dagen i oktober lagde vi ferdig fuglemat- 

spøkelsene våre! Så kule de ble! Og vi er faktisk helt sikre 

på at ekorn og fugler hadde en kjempebra (Halloween-) 

fest der så fort vi gikk mot barnehagen igjen!! Hvis  ikke de 

er redde for spøkelser da???! 

 

 

PLANER FOR NOVEMBER: 

Rådyrstien skal ha Trollhaugen som base i tre uker, før vi "flytter" videre til 

Lavvoen. Det blir fint å få med overgangen fra høst og fine farger i skogen, til 

vinter med forhåpentligvis både snø og rim!?  

I Naturbarnehagen skal vi gi barna kunnskap om naturen gjennom alle årstider 

(Verdidokumentet) 

Månedens fugler er Flaggspett og Perleugle. Barna er fortsatt ivrige 
og kunnskapstørste når vi snakker om fugler, dette er et interessant 
tema å jobbe med på Rådyrstien! Vi skal selvsagt også sørge for at 
fuglene på Trollhaugen og i barnehagen skal få mat også, selv om vi 
mistenker ekorna i nærmiljøet for å ha opp til flere overfylte lagre 
allerede!! (Her forsvinner meisebollene, med nett, over natta!!) 

 
Nye motoriske utfordringer venter oss siden vi har 
Hinderløype og turn på planen i november!! På 
trollhaugen skal vi finne naturlige hindre, og kanskje 
noen ny selvlagde apparater, og få brukt hele kroppen 
gjennom å balansere, krype, klatre, hoppe og løpe! Da 
bør vi få igjen varmen på sure høstdager?? Det blir også 
flere turer i hallen (HURRA!!! Det er det mange som 
venter på) og nye "turn"- øvelser står på programmet! 



 I november skal vi også gjennomføre foreldresamtaler, vi tar utgangspunkt i   
barneintervjuene  våre, der vi har forsøkt å kartlegge barns trivsel og 
vennskap. Vi vil som vanlig si litt om språk og motorikk, dette har vi hatt 
spesielt mye fokus på i høst. Velkommen til foreldresamtale, - se på lista på 
døra for tildelt dato og klokkeslett! 
 
Vi starter tidlig med juleforberedelser på Rådyrstien, det er spennende å 

kjenne på forventninger, glede og spenning knyttet til jula! Vi skal samle 

naturmaterialer til noen små, hemmelige prosjekter, og vi skal øve på 

julesanger til Julegateåpningen på Vik torg fredag 25.11! Vi lover goood 

stemning, og håper store og små tar turen til Vik denne ettermiddagen! 

 

 

November- hilsen fra 

Sarah, Kim, Marthe, Hege og Bjørgvin 

 

 

 

 

 

Les også fagarbeiderns hjørne på neste side!! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAGARBEIDERNS HJØRNE 

Så var det en ny måned igjen da. Det var jo veldig mange planer for oktober, og en del av dette vil 

vi fortsette med i november. Noen ganger så virker det som om det er nok å skrive ting inn i et 

månedsbrev, og sette litt fokus på det, så blir det bedre av seg selv, mens med andre ting jobber 

vi aktivt over lang tid uten at jeg merker noen fremgang. Jeg skal utdype dette litt, evaluere det vi 

har jobbet med, og fortelle litt om fortsettelsen. 

Først og fremst må jeg jo si at det å holde orden på plassen før vi går i skogen, det sitter virkelig 

Det er også lett å holde oversikt når vi går på tur, trenger vi å telle skikkelig, så er de kjapt på 

rekke.  

Påkledning derimot.. vel, gang etter gang tar jeg meg selv i å hjelpe barna med påkledning de fint 

klarer selv. Dette må vi være litt bevisste på. Veldig fint om de kan få kle på seg selv hjemme også, 

og ikke være vant til å få hjelp av en voksen. Ungene klarer mye selv, og de som gjør det selv, er 

også veldig fornøyde, men hvis man først er vant til hjelp fra voksen, så "klarer de ikke" med en 

gang.. 

Så hovedfokuset vårt denne måneden da. Hakkebakkeskogen! Det har ikke blitt all verden av 

skuespill enda, så vi vil jobbe litt med dette i november også. Men vi har blitt godt kjent med 

historien, i hvert fall første 2/3deler av den.. Det har nemlig vært fast innslag i matpausene våre, 

noe som har resultert mye bedre matro under måltidene  Opplever at flere får tid til å sitte å 

spise, og ikke bare tulle.  Om det holder seg slik uten lydbok på, er jo da et annet spørsmål.  

Vi har også brukt hakkebakkeskogen på andre måter, blant annet på FN dagen, introduksjonen av 

FN, og sammenliknet (for å gjøre det … "levende".. for barna) med hakkebakkeskogen. FN ble 

opprettet etter andre VK, hvor det var flere land som gikk sammen og sa at "dette går ikke 

lenger", akkurat som Morten skogmus og bamsefar. Dermed gikk flere land sammen å lagde noen 

regler, akkurat som dyrene i hakkebakkeskogen.  

Vi har jo også hatt litt fokus på sosial kompetanse, og hvordan vi er mot hverandre. Også her har 

hakkebakkeskogen vært et fint "referansepunkt", som bl. a. da vi snakket om noen på rådyrstien 

som beskylte noen andre for noe de ikke hadde gjort, da trakk Thale frem; "akkurat som Reven i 

hakkebakkeskogen da han ikke hadde spist Brumlemann.."  

Må si at vi voksne ble litt imponert da  Vi tar med oss denne historien inn i november også! 

Forrige månedsbrev skrev vi også litt om at jeg ville ha litt ekstra fokus på storefotene og dette 

med utestengelse. Her HAR det vært fremgang, men det er fremdeles ting å jobbe med. Nå har 

det jo passet veldig bra at vi har startet med grønne å røde tanker også da, og når vi har hatt 

samtaler, har det vært mange gode reflekterte tanker, MEN når situasjonen faktisk oppstår, så 

skjønner de ikke helt det selv.. Tenker derfor at vi voksne må fortsette med å være veldig årvåkne 

og tilstede slik at vi kan stoppe opp å reflektere over hendelsen sammen med dem i det det skjer. 

Målet med å gjøre det på denne måten, er at de på en måte er med i prosessen på å tenkte ut 

hvordan man skal være mot hverandre, og bli bevisste på det. Vi ønsker ikke å oppdra barna til å 

være greie mot hverandre fordi vi voksne sier det, men fordi de selv ønsker det. Disse 

samtalene/refleksjonene vi har hatt, gjør at vi kan bruke barna selv, og deres refleksjoner/ideer, 

som referansepunkt i hendelse. Gjøre dem observant og bevisste på hva de faktisk gjør! For de 

har mange gode tanker og ideer om hvordan de bør være mot hverandre  

Ser frem til en ny måned med 24 flotte unger på Rådyrstien  

Sølve Bjørgvin Roland 

 


