
Viktige datoer i april: 

 3.april: Ha med dag! 
 4.april: Thea 5 år! 
 5.april: Felles gruppedag! 
 24.april: Jørgen Moe's bursdag 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

TILBAKEBLIKK PÅ MARS: 

Så var den siste vintermåneden over, og vi har fått en forsmak på våren. Vi startet mars på 

Solplassen i vinterferieuka. Det var få barn, og vi koste oss med å gjøre i stand plassen til 

neste avdeling og masse fin lek. 

Trollhaugen var den neste basen vår, og 

her var det fortsatt vinter. Trollhaugen 

ligger i skyggesiden så det tar tid for snø 

og is å forsvinne her. Barna liker godt å 

skli i isrenna der, samtidig som de synes 

det er veldig deilig å være i solen på denne 

tiden av året. Sola varmer godt og det er 

nesten tørt i skogen der den har fått varmet en stund. Så en del av dagene vi skulle vært på 

Trollhaugen har vi i stedet gått til andre steder i skogen og ved fjorden der vi har nytt godt 

av sola. Kvitreplassen ble en god plass i vårsola, og her hører vi virkelig hva slags fugleliv det 

er i skogen nå for tiden. I og med at våren kom litt plutselig har vi gjort om litt på planene 

vi hadde de forskjellige dagene, vi så at barna hadde lyst til å gjøre helt andre ting enn det 

vi hadde planlagt. Slik vet vi at det er enkelte dager når man jobber i barnehage, og det er 

viktig for oss at barna også får være med på å bestemme litt hva dagene skal inneholde og 

hva vi skal gjøre. 

Dette sier Barnehageloven og Rammeplan om barns medvirkning: 

De (barna) skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. 
(Barnehageloven § 1 Formål, 2. ledd) 

 

Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige 
virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og 

vurdering av barnehagens 
virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder 

og modenhet. 
(Barnehageloven § 3 Barns rett til medvirkning) 

Månedsbrev fra 

Rådyrstien 

April 2017 

 



Vår fører med seg aktiviteter som vi ikke gjør så mye av i løpet av vinteren, blant annet 

spikking. Barna spør hver gang vi er i skogen om de kan få spikke, de er konsentrerte og 

ivrige på å spikke på sine pinner. Og det er stas å få ta med seg pinnene hjem igjen En dag 

vi var på Sandstranda ville også barna spikke barkebåter. Her kom virkelig gode 

spikkeferdigheter godt med, og det hele endte med et båtrace i kanalen  

   

Fuglene har også begynt å kvitre mer, det er tydelig at ting skjer i naturen, og at det har 

begynt en jakt på å få seg kjæreste. Kirsten Giftekniv kan vi ikke være for fuglene, men vi 

kan legge til rette for at de kan få bygd seg fine reder i fuglekassene våre. Alle kassene er nå 

tømt, og klare for at nye fuglefamilier kan få bygge seg reder til eggene sine Og vi kan 

allerede se at det begynner å skje ting i kassene, reir er påbegynt og noen steder er det 

allerede egg 

Skøyter og ski ble det ikke noe av i mars, men vi hadde en super akedag på Ringkollen i 

begynnelsen av mars. Her storkoste vi oss med masse aking og grilling av pølser  

    

Stian student har vært hos oss i mars, og han har hatt mange spennende aktiviteter. Han 

har laget et mattespill som det er veldig stas å spille, og barna har fått øvd mer på 

tallsymboler og mengde. Han har også gjort oss kjent med boka "Piip show" som er laget 

etter programmet som gikk på NRK i 2014. Her følger vi to blåmeiser, Silje og Pål, fra de 

møtes på kaffebaren til de lager seg eget hus og får fugleunger. Se gjerne på klipp på nrk.no 

sammen med barna, dette er morsomt og veldig lærerik.  

På ipaden har vi spilt mattespillet TELLA, dette er et morsomt og lærerikt mattespill som 

barna syntes var veldig gøy. 



Siste uka i mars var alle Røde fjær og badet på Ringeriksbadet. Vi fikk se en tøff gjeng som 

tydeligvis har vært mye i vannet Det ble hoppet fra kanten, sklidd i den store sklia og 

svømt over og under vann Så nå kan de bare glede seg til de blir Storefoter til høsten og 

det blir mere bading 

I grønne tanker – glade barn har vi denne måneden jobbet med følelsene trist og flau. Trist 

var en enkel følelse og den kjente alle, mens flau var det ikke så mange som hadde hørt 

om… Men vi tror vi fikk forklart det så i hvert fall en del av barna forsto hvordan det 

føltes.. Snakk gjerne med barna om følelser hjemme også, og få de til å sette ord på 

følelsene sine 

I og med at vi har jobbet litt med kildesortering så planla vi en tur til Svingerud 

gjennvinningsstasjon. Vi gikk med halve gruppa. Vi plukket søppel på veien bort, og hadde 

med oss papp vi skulle levere. Der fikk vi se hvordan alt søppelet ble sortert.  

Vi har nå satt i gang en ny runde med vis og fortell, og startet igjen med Storefotene slik 

at alle de får hatt det en gang til før sommeren. Denne runden skal barna ha med en bok 

de liker godt. De skal fortelle litt om den, og vi voksne leser boken. Den må derfor ikke 

være lengre enn at vi klarer å lese den i løpet av en dag 

 

STOREFOT: 

I mars har Storefot fortsatt med å jobbe med tall og plassering i Trampolineboka, og vi har 

begynt på kapittelet om SORTERING.  I kapitelet om plassering skal barna lære/bruke 

begreper som foran, bak, i mellom, ved siden, inne og utenfor. Dette er viktige begreper 

da man begynner på skolen. I kapittelet om sortering har barna kategorisert og sortert 

forskjellige ting som for eksempel klær og mat. 

Vi har denne måneden hatt en felles gruppedag med Revehiet, da var vi på Røyse skole. Til 

å begynne med jobbet vi i grupper i klasserom med ark med tall og former og spille 

forskjellige spill. Etter at vi hadde spist lunsj gikk vi ut og hadde friminutt før vi gikk 

tilbake til barnehagen. Det er stas å få leke ute på skolen, og å møte igjen gamle venner fra 

barnehagen 

 

 

 



PLANER FOR APRIL: 

Vi starter april med litt forberedelser til påske. Vi skal ha litt påskeverksted, og vi skal gå en 

tur til Hole kirke der vi skal snakke litt om hvorfor vi feirer påske. 

April fører naturlig med seg vårtegn, og dette skal vi jobbe med i april. Vi ser etter vårtegn 

som blomster, blader osv. Og i den forbindelse snakker vi også litt om bærekraftig 

utvikling. Er det nødvendig å plukke alle hestehovene som står i veikanten? Hva med de 

barna som skal gå der i morgen da? Vi må lære oss at det skal være nok til alle. 

Vi skal også i april så litt frø, vi trenger jo noen planter ute i grønnsakshagen. Vi fortsetter 

også denne måneden med å snakke litt om kropp og mat som en naturlig del av at vi skal 

prøve å avle egne grønnsaker. 

Fuglekassene blir nok det mest spennende denne måneden, da det skjer mye der. Vi skal se 

og telle egg, og se hvor mange fugleunger det blir ut av eggene. Hvilke trekkfugler kan vi 

se som har kommet tilbake nå? Og hvorfor kommer de tilbake til Norge nå?? Vi skal undre 

oss sammen over det som skjer i naturen denne måneden 

I grønne tanker – glade barn skal vi denne måneden jobbe med temaet STOLT. 

24.april er bursdagen til Jørgen Moe, og Storefot skal også i år markere denne dagen. I år 

skal alle maxi'er i kommunen lage en felles utstilling på Vik torg for å markere dagen. Vi 

vil også gjøre oss litt kjent med noen av eventyrene som Moe laget i forkant av denne 

dagen.  

Denne måneden skal vi ha litt ekstra fokus på regelleker. Vi skal leke de vi allerede kan, og 

lære oss noen nye 

Sykling blir nok den store idretten vi har fokus på denne måneden. Vi starter med å finne 

tilbake til sykkelformen innenfor barnehagens gjerder, og etter hvert som vi ser at barna er 

klare for det tar vi også noen sykkelturer utenfor gjerdene.  

 

Vårlig hilsen fra Hege, Bjørgvin, Camilla, Per-Erik og Marthe 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vårlig hilsen fra 

Hege, Per-Erik, Camilla, Bjørgvin og Marthe  

FAGARBEIDERNS HJØRNE 

Våren er i gang,  vår-yr-heten og eventyrlysten er på topp både hos barn og voksne! Vi har funnet 

en spennende plass inne i skogen, hvor vi har brukt noe nedfallstrær og laget til en koselig liten 

sittegruppe. Leken og harmonien i gruppa har vært helt strålende, akkurat som sola på himmelen 

over oss   

Som nevnt på forrige månedsbrev, så kan ikke alt planlegges, og man må se litt behov etter hvert 

som det dukker opp. Vi jobber kontinuerlig med å få et godt samhold i rådyrgruppa, og denne 

måneden føler jeg at det har vært bra. Jeg har fortalt en del historier som ligner på situasjoner de 

selv nettopp har opplevd, reflektert sammen med dem, og dermed (forhåpentligvis) satt i gang 

tankevirksomheten rundt egne handlinger. Det er nok lettere å se hva som er "rett og galt" når 

historien ikke handler om dem direkte, men at de allikevel kan kjenne seg igjen i historien. Denne 

måneden synes jeg de har vært mye flinkere til å "se" hverandre, se om noen er lei seg, om noen har 

slått seg, spørre om det går bra, si unnskyld hvis man er uheldig å gjør noen andre vondt. Dette var 

vel det som stod på agendaen i februar, men da dukket det annet opp.  

Det har nok også hjulpet på at vi har vært på "frie plasser" ute (kvitreplassen og nede på stranda), for 

det blir en annen fortapelse i leken da, og dermed også et annet samhold, en annen harmoni. Men 

da erfarer de jo også at det er mye gøyere når man er venner sammen, fremfor å bruke tiden på å 

krangle   

I april har vi jo påske, så da skal vi gå gjennom påskehistorien, om hvorfor vi feirer påske og hva 

som skjedde i påska for litt over 2000 år siden. Dette er en historie som kan åpne for refleksjoner 

og tanker etterpå, noe som er knyttet til mitt formål for Rådyrstien, og øke den sosiale 

kompetansen i barnegruppa. 

I rammeplanen står det også at barnehagen skal bidra til 

"å få kjennskap til kristne høytider og tradisjoner og tradisjoner knuttet til høytider i religioner og 
livssyns som er representert i barnegruppen" . 

"skape rom for opplevelser, undring, ettertanke og gode samtaler". 

I tillegg til selve påskehistorien og det som har direkte med påske å gjøre, så ønsker jeg å ha fokus på 

det å støtte hverandre, og det å gjøre hverandre gode. Dette kommer jeg til å "sy sammen", altså 

bruke påskehistorien til å reflektere om hvordan man støtte hverandre og gjøre hverandre gode.  

Påskehistorien er mye mer enn to nagler og et kors  

Og så kan det jo også hende det blir litt rom for andre påskehistorier, som påskeharen, og hvorfor 

den legger egg?!  Vi får se  

Ønsker alle en god påske! 

-Sølve Bjørgvin Roland 

 

 


