
Viktige datoer i mars: 

06.03 – Ha med dag! 

09.03 – Akedag på Ringkollen! 

14.03 – Barnehagedagen, -  vennskap  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TILBAKEBLIKK PÅ FEBRUAR: 

En ny måned har flydd avsted, og vi har opplevd masse!  

I februar har vi både hatt base i barnehagen, og på Solplassen. Den første uka 

startet dagene med frokost i lavvoen rundt et knitrende bål. Det blir en annen 

stemning og ro ved å ha frokost her, og så er det jo 

veldig koselig med bål.. 

Den fjerde februar feiret vi vår aller første seksåring på 

Rådyrstien da Sigurd hadde bursdag.  Hurra!  

 

Vi vil i oppsummeringen aller først få trekke frem flere utrolige flotte dager 

på Sælabonn! Skøytegleden har vært stor hos Rådyrgjengen, og flere har blitt 

noen racere i løpet av disse dagene! Fra å knapt hatt skøyter på beina til å gå 

runde etter runde med flotte skøytetak, gjerne en hel time! Mestringsfølelsen 
har vært stor!! Pilke har vi også prøvd oss på, selv uten den store fiskelykken 

har det vært spennende å få prøve. Et bål 

har vært trekkplasteret på land, ikke noe 

slår ann som egengrillede pølser eller 

ostesmørbrød! 

Noen dager med ski på beina har 

vi også hatt, og selv om vi helt 

klart skulle ønske oss mange fler, 
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har flere av barna jammen fått ny kunnskap og erfaringer her også! 

Storefotene som har gått på skiskole, lærte gjerne bort noen triks til Røde 

fjær- gjengen! "Når du detter så gjør 

du bare sånn her!" Hyggelig å 

observere!   

 

Spikking i skogholtet ved fotballbanen fristet etter hvert mer og mer slitne og 

leie skiløpere. Der har det blitt mange "minkepinner"! Her har vi funnet oss 

en ny yndlingsplass der vi kan nyte vårsola! 

"Kroppen min" har røde fjær gjengen jobbet med i februar, vi har tegnet store 

kropper, og hender og føtter. Vi har snakket om hva som er likt, men også 

hvor forskjellige vi er (og at det er veldig bra!!) Navn på kroppsdeler, hva 

kroppen liker å gjøre, hvordan kroppen vokser og hva den trenger av næring 

er noe av det vi har undret oss over. Denne gjengen har mange spørsmål, og 

liker å filosofere..Vi jobber videre med kroppen som tema også i mars. 

Bjørgvin og Jonas har forbauset og overrasket oss med 

mange eksperiment i februar. Små drypp av fysikk og 

kjemi er med på å skape undring og refleksjon. Små 

vulkaner og å tenne bål uten fyrstikk er spennende, og 

ivrige barn suger til seg den nye kunnskapen! 

I rammeplanen for barnehagen skal arbeidet med natur, miljø og teknikk bidra til at barna: 

”lærer å iaktta, undre seg, eksperimentere, systematisere, beskrive og samtale om 

fenomener i den fysiske verden” I tillegg står det at for å nå dette målet må personalet: ”ta 

utgangspunkt i barnas nysgjerrighet, interesser og forutsetninger og stimulere dem til å 

oppleve med alle sanser, iaktta og undre seg over fenomener i naturen og teknologien”  

Fuglene på Solplassen har levd godt de tre siste ukene, barna har vært ivrige 

på å gi brødrester og solsikkefrø. Ekstra moro var det å observere fire fine 

ekorn på nært hold! I denne barnehagen kommer vi virkelig tett på naturen!! 



Vi har også hatt spennende dager med å utforske "Øya"! Øya ligger på et 

jorde forbi Solplassen og ut mot Selteveien. Her kan vi finne gamle 

traktordeler, tette graner som blir som små hus, klatretrær, gamle "skjelett", 

dyrespor, nye stier og fine lekegroper! Barna har ikke sittet stille disse dagene, 

det er stadig noe nytt å oppdage, og noen som roper "Kom å sjekk dette 

da!!?" En hel eventyrskog er dette, og vi gleder oss til mange flere turer hit! 

    

OPPSUMMERING  - STOREFOT 

Så var nok en måned over med mange spennende aktiviteter for Storefot.  

Vi var også i februar på skiskole på Ringkollen, og etter 5 mandager kunne vi se stor 
fremgang hos alle. Vi har nå lært oss å gå bortover, kjøre nedover, ploge, svinge, gå 
fiskebein og sidelengs opp bakkene. Et meget vellykket kurs for alle sammen, og jammen 
var vi heldige som var på det siden det har vært så dårlig skiføre i barnehagen.  

Vi startet februar med felles gruppedag, og denne onsdagen gikk turen til Hønefoss. Vi 
besøkte Hønefoss barnehage, her koste vi oss i gymsal og i bassenget. En helt super dag 
som var veldig annerledes enn vi pleier, vi var jo tross alt INNE hele tiden!!!  

I begynnelsen av februar var vi også en tur på Røyse skole der vi fikk låne 1.klasse-rommet. 
Vi jobbet med tall både som pultaktivitet og på gulvet med forskjellige spill osv. Det er stas 
å få være på skolen, og barna ble kjent med tall på en litt annen måte enn når vi jobbet i 
Trampoline.  

I Trampoline-boka har vi også i februar jobbet med tall, det er et stort kapittel som kan 
være litt vanskelig så det tar litt tid. Barna har øvd på å skrive tallene fra 0-9, og vi har telt 
og regnet på mengde. Øv gjerne på at barna skal kjenne igjen tall når dere ser de i bøker, 
blader el. Lignende. 

Vi har også besøkt brannstasjonen i februar. Der fikk vi full omvisning på hva bildene 
inneholdt, og vi fikk selvfølgelig skli i brannstanga. Vi så også på Roar som hadde på seg 
fullt røykdykkerutstyr, og vi fikk prøve hjelmen. En spennende dag, der barna hadde mye å 
snakke om tilbake i barnehagen.  



Grunnen til at vi gjør forskjellige ting som å dra til Hønefoss barnehage og brannstasjonen 
er ikke bare fordi det er en spennende dag, men også fordi vi ser barna drar med seg disse 
erfaringene inn i leken. De har fått nye inntrykk som skal lekes ut. Leken blir rikere, og 
Storefotene har felles opplevelser som de kan dele. 

 

PLANER FOR MARS: 

 

Vi begynner ny måned med en HAMEDDAG! Som de siste månedene velger 

vi å ha et tema, denne gangen kjøretøy. Vi ser at et felles utgangspunkt, tema,  

skaper samhold på tvers av alder og kjønn, og skaper nye, gode leke- 

relasjoner. Barna klarer å holde på leketemaet hele dagen, og videreutvikler 

den i sine lekegrupper. Her er altså leken i fokus, ikke gjenstanden barnet har 

med.  

Barnehagedagen markerer vi den 14.mars. Her er også leken i fokus, og 

temaet i år er "VI VIL LEKE! Lekens betydning for vennskap". Vi skal bruke 

mye tid på lek, og prøve ut ulike former for lek, de neste ukene. Mye av tiden 

i barnehagen er jo nettopp lek, men vi føler vi kan, og må, bli flinkere til å 

dokumentere og vise hva barnas "frie lek" består av, og hva det betyr for 

barna. Se opp for mange spennende leke-rapporter og leke- artikler denne 

våren! 

Debatten om barnehagens innhold viser at det er behov for at vi synliggjør lekens 

betydning, ikke bare som et middel for læring og utvikling, men også som barns naturlige 

uttrykksform. 

Stian student er tilbake for 4 ukers praksis i mars, og vi gleder oss veldig til å 

ha tid med han igjen. Stian skal gjennomføre noen aktiviteter knyttet til 

fagområdet Språk, tekst og matematikk, ellers vil han følge med på alle 

Rådyrstien planer og påfunn! Han vil sikkert gi oss noen nye gode ideer, og 

stille kritiske spørsmål til hva vi gjør og hvorfor vi gjør som vi gjør. Det 

trenger vi!! 



Vi har fortsatt med oss en miljøbevisst gjeng på 

Rådyrstien. Disse barna vet mye om hvorfor vi ikke 

skal kaste søppel i skogen, og om hvorfor det er viktig 

å resirkulere plast! I mars planlegger vi et besøk til Miljøstasjonen på 

Svingerud for å utforske temaet mer. 

Vinteren har jo mildt sagt vært vekslende, men vi i 

Naturbarnehagen tar det vi får av vær og føre, uansett om det blir 

vinter eller vår i mars! Vi planlegg er uansett en skikkelig 

etterlengtet akedag til Ringkollen den 9.mars, vi gleder oss 

skikkelig! Vi vet også at det er noen våraktiviteter som venter oss, 

fuglekassene må renses før nye fuglefamilier kommer for å legge 

egg i april. Kanskje må vi også forberede kjøkkenhagen vår litt før påske? 

Noen påskeforberedelser venter oss også i mars, - det blir kanskje både      

gult og kult!?  

Det er mye idrett og bevegelse som venter Rådyrgjengen i mars. Røde fjær – 

barna kan glede seg til en tur til Ringeriksbadet for vanntilvenning og lek. 

Ellers planlegger vi orientering på Trollhaugen, og selvsagt noen turer til 

Hallen! Været avgjør om vi satser på ski eller sykkel fremover ;) 

I april er vi klare for foreldresamtaler igjen, og for å forberede oss litt skal vi 

også gjennomføre en ny runde Barneintervju, og jobbe videre med språk, 

både i samlinger og i små grupper! "Grønne tanker, glade barn" er med oss i 

hverdagen fortsatt, både som samlinger på tirsdager og som samtaler i mindre 

grupper. Les mer om dette under på fagarbeiderns hjørne! 

 

 

 

Vårlig mars- hilsen fra 

Per-Erik, Bjørgvin, Marthe og Hege 

 



 

 

 

 

FAGARBEIDERNS HJØRNE 

I februar startet vi som planlagt med noen samlinger med "Grønne tanker", hvor vi lærte 

om ansiktsutrykkene og følelsene sint/redd. Men det ble fort et behov for å jobbe med dette 

i praksis, altså "ute i felten" og ikke i samlinger.  

Da vi voksne var på kursing om psykologisk førstehjelp "Grønne tanker, glade barn" , så 

lærte vi litt om at vi har 3 hjerner; overlevelseshjernen, følelseshjernen og tenkehjernen. 

Hos barn må man utvikle koblingen mellom følelseshjernen og tenkehjernen, lage en 

forbindelse. Når denne forbindelsen mangler, så vil man handle direkte ut i fra følelser, og 

ikke tenke gjennom handlingene man gjør. Vi voksne må være til stede når det skjer 

uheldige hendelser, sitte ned med barnet som handler ut i fra vonde følelser, hjelpe barnet 

til å gjenkjenne følelsene han/hun sitter inne med, og hjelpe det til reagere på disse 

følelsene ETTER at det har tatt turen innom tenkehjernen.  

Vel, på agendaen stod det jo at vi skulle ha samlinger om sint/redd, og det å gjenkjenne 

egne følelser og sette ord på dem. Men behovet for å jobbe spesifikt med noen for å få 

ovennevnte kobling, har vært større enn behovet for disse store felles samlingene. Derfor 

har vi dermed jobbet med dette med enkeltbarn der og da, når noe har skjedd, og som 

samtale i små grupper.  

Midtveis i måneden, så har et annet tema krevd sitt fokus. Det handler litt om det å 

samarbeide med voksne, og det å følge enkelte regler. Regler er der for at barn skal ha det 

trygt og godt, ikke for at vi voksne sier "at sånn er det, basta bom". Vi har brukt mye tid på 

dette etter forsvinnings saken. Hvorfor det er viktig å høre på indianer rop, å komme med 

en gang man hører det, hvorfor vi har grenser på plassene i skogen, hvorfor vi skal høre på 

voksne når noen sier noe. Jeg mener at det er viktig å ta med barna på "hvorfor" delen, så 

de skjønner at det faktisk er en grunn, og ikke bare "fordi voksne sier det er sånn". Jeg har 

fortalt noen historier om noen gutter som ikke hørte etter, samme hvor mye vi voksne 

maste. Tilslutt sluttet voksne å mase, og guttene gikk da glipp av noe de ikke ville gå glipp 

av. Vi har også sagt at vi skal øve litt på dette fremover, og plutselig en dag vil vi ha en 

overraskelse. Den dagen vil det kun være et indianer rop, så får de som kommer se hva 

overraskelsen er! 

Så dette tar vi da med oss inn i neste måned, et godt samarbeid mellom voksne og barn er 

viktig for at vi alle skal ha det bra sammen i barnehagen. Og dessuten, hvis barna er flinke 

til å høre på oss, så vil vi med stor glede høre på barna og etterfølge deres ønsker. Dette er 

en dynamikk barna må lære i det sosiale liv, og som derfor også blir sydd inn i "sosial 

kompetanse" som jeg har som hovedfokus.  

Ellers på den planlagte agendaen, så står følelsene "trist og flau" for tur. Vi fortsetter med 

andre ord med dette å gjenkjenne ansikts utrykk og følelser, og ønsker å bruke "grønne 

tanker" boksen som verktøy.  

Vi har en plan å følge, men behovene som melder seg i hverdagen, er enda viktigere å 

jobbe med!  

Mvh Sølve Bjørgvin Roland  

 

 

 

«Du ska kvar dag ta eit barn på fersk gjerning i å gjera noko 


