
Viktige datoer i mai: 

08.05 – Ha med dag! Tema: Utkledning 

09.05 – Iver 6 år! Fotografen kommer!! 

16.05 – Vi øver oss til 17.mai. Barnehagetog 

24.05 – Jesper 6 år! 

26.5 - Planleggingsdag  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

TILBAKEBLIKK PÅ APRIL: 

April hadde med seg både vår, påske og vinter, rekkefølgen stusset vi litt over, 

men på Svensrud smiler og koser ungene seg uansett!!  

To voksne og et barn hadde 

bursdag i april. Thea hadde 

nedtelling lenge før det endelig 

ble bursdag.. Nå er du fem år 

Thea! Hurra!  

 

April startet med en fin tur til Hole kirke. Etter noen samlinger om 

påskebudskapet, tok vi turen over solbær- åkrene for å se om vi fant noe som 

minnet oss om påske rundt kirken. Kors var det mange av, og det vet vi er 

fordi Jesus døde på et kors. Vi så også at mange hadde pyntet gravene med 

påskeblomster. På kirken så vi noen bilder, relieffer, kanskje det var vennene 

til Jesus? Vi så noen gravsteiner med kjente navn. En oldemor og en onkel 

var død, og lå begravet her. Det ble mye undring og fine samtaler rundt 

temaet liv og død på denne turen. 

Månedsbrev fra 

Rådyrstien 

Mai  2017 



Sykkel og fotball ble det mye av i april! Så fort asfalten ble kostet og plenen 

ble fri for snø var det klart for sykkel- løp og fotballkamper, med høy 

aktivitet! Det er de eldste gutta som er ivrigst på fotballen, men de har blitt 

gode til å ta med seg andre "fotball- interesserte" også! Å få sykle igjen er noe 

de aller fleste synes er stas, både på egne store sykler, og på barnehagens nye 

taxi- sykler! Røde fjær fikk også to turer i Hallen i april, de synes fortsatt turn 

er morsomst, og øver ivrig på å stupe kråke, stå på hodet og hinke! Vi jobber 

bevisst med grunnbevegelsene, både i lek og aktivitet ute, og når vi er i 

Hallen. Det er viktig for barna å få gode varierte motoriske utfordringer slik 
at alle naturlige bevegelser blir trent. 

 

   

For en fin påskeoverraskelse vi fikk i år! Marthe tok oss med inn i en ny skog, 

påskeskogen, der lagde alle barna hvert sitt rede, og la klar en liten gulrot i 

midten, slik at påskeharen skulle finne frem. Etter et nytt og spennende 

påskeeventyr gikk vi ut i skogen dagen etter, og der hadde jammen 

påskeharen lagt igjen sjokolade i redene våre!! Mmmm! 

En ivrig gjeng jobbet iherdig med spikkeknivene før påske. Så ivrige var de til 

å spikke at det ble nebb til alle påskekyllingene våre! Påskeverksted var moro, 

vi spikket, limte, malte og trykket. Å være kreativ og skape noe selv, gir barna 
en god selvfølelse, og en nysgjerrighet til å prøve ut og utvikle sine kreative 
tanker videre i lek og aktivitet. 

Etter påske kom vinteren igjen, med mye snø! Barna var nok noen hakk mer 

entusiastiske enn oss voksne, men vi lot oss rive med av en ivrige og glad 

snøball- kastende  gjeng! Endelig var det nok snø til både en borg og en lang 

snø- elg! 



Etter påske fikk vi besøk av Kouame, som fortalte eventyr, mens han spilte og 

sang for oss. Kouame var fra Elfenbenskysten, i Afrika. Han var god til å 

engasjere både barn og voksne til å klappe, synge og danse, og vi hadde en fin 

konsert- opplevelse på kjøkkenet i barnehagen! 

Siste uka i april hadde vi foreldremøte. Denne gangen delte vi i tre grupper, og 

hadde litt faglig påfyll og diskusjoner rundt temaene Grønne tanker – glade 

barn, språk, og mat og kosthold. Takk til alle som kom og bidro med gode 

tanker og innspill! Takk også for gode samtaler og konstruktive 

tilbakemeldinger på foreldresamtalene! 

 

OPPSUMMERING  - STOREFOT 

Denne måneden har Storefot jobbet med stavelser og rimord i 

Trampolineboka. De har klappet antall stavelser i navnet sitt og mange andre 

ord, og de har tegnet og sagt rimeord. Det å kunne rime er en viktig ferdighet 

før man skal begynne på skolen, så lek gjerne med rimord og tullerim 

hjemme også.  

Vi har også spilt litt Tella på ipaden i april. Dette er et mattespill som går på 

telling, størst/minst, tegning av tall, pluss/minus og plassering. Et veldig 

lærerikt spill som barna synes er veldig morsomt! 

Storefot har nå begynt på en ny runde med vis og fortell. Denne gangen med 

bøker. De som har hatt det allerede har vært veldig fornøyde med å vise frem 

boka de har med, og fortelle hva den handler om. Og så har vi voksne lest fra 

boka. Dette er en god øvelse i det å tørre å snakke foran en stor forsamling, 

og vi ønsker å styrke dette frem mot skolestart der vi håper de vil bidra mye i 

klasserommet.  

I år ble det ikke den vanlige feiringen av Jørgen 

Moe's bursdag slik det har vært før om årene. Vi 

skulle heller lage en kunstutstilling på Vik torg, der 

kunsten skulle handle om Storefotene's tanker og 



følelser angående det å begynne på skolen. Vi laget en flott plate der barna 

satte håndavtrykkene sine rundt, grønne om det gledet seg til å begynne på 

skolen, og røde om de gruet seg. Vi kunne se at mange tok en hånd av hver 

farge, for stort sett alle grugledet seg.. En helt normal følelse om det å 

begynne på skolen. I midten fargela vi sommerfugler som vi limte på, for 

sommerfugler i magen det har man i hvertfall da man skal begynne på skolen. 

Meningen med denne utstillingen var at vi skulle sykle til Vik og åpne denne 

sammen med alle de andre maxi'ne i kommunen, men det var rett og slett 

vinter disse dagen, så vi får heller sykle en tur da det blir bart så vi får sett det! 

 

PLANER FOR MAI: 

Innimellom alle fridagene har vi på Rådyrstien ett tett program i mai.  

Vi forbereder både skolestart for storefotene og et nytt barnehageår for 

resten av Rådyrgjengen. Åtte spente barn har nok allerede noen 

sommerfugler i magen når vi skal på førskoledager på skolene. Storefotene 

har også planer om flere sykkelturer for å samle adressene til Iver, Cecilie, 

Sigurd og Andreas SH. 

Mange små på Harelabben er ikke fullt så små lenger, de øver seg på å bli 

Rådyr, og skal være med oss på flere turer i mai. Slik blir overgangen lettere, 

og hverdagen i august blir tryggere og mer kjent! 

 

Den første uka i mai har vi base på 

Solplassen, og vi planlegger noen fine dager i 

klatreveggen! Barna var så ivrige i høst, så vi 

gleder oss til flere nye personlige rekorder! 

Klatring krever bruk av mange muskler, både 
i armer, bein, mage og rumpe! Det krever 
også god koordinasjon og konsentrasjon, så 

dette er virkelig god trening for både hode og kropp! 
 



Vannstanden i Tyrifjorden har vært litt lav, men snart håper vi å få båten vår, 

Gjedda, på vannet igjen. Vi på Rådyrstien er i alle fall mer enn klare for 

båtturer og fisketurer! Flere husker de spennende turene vi hadde i høst, der 

vi fant fossiler på Store Svartøya og lærte om Sigurd Ribbung som bodde på 

Frognøya. Vi vil tilbake og lære mer! Barnehagen skal legge vekt på å styrke 
kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, 
arbeidsliv, tradisjoner og levesett. Barn skal medvirke i å utforske og oppdage 
nærmiljøet sitt. (Rammeplanen) 
 

16. mai er vi klare for den tradisjonelle "festen før festen". Vi øver oss til 

selveste Nasjonaldagen, med barnetog, rop, pølser og leker i barnehagen. 

HURRA!  

 

 

 

 

 

 

 

UT I SKOGEN, OPP I TRÆRNE, 

NATURBARNEHAGEN – DER VIL VI VÆRE!  

HURRA, HURRA, HURRA!! 

 

God mai! Hilsen fra 

Per-Erik, Camilla, Bjørgvin, Marthe og Hege 

 

 

 

 



 

 

 

 

FAGARBEIDERNS HJØRNE 

Da var påsken vel overstått, og forhåpentligvis endelig vinteren også, men vi får se :p  

Før påske, så fortalte jeg påskehistorien, men tok også med deler av historien som ikke er 

så vanlig å høre i påska. Hadde ikke så mye fokus på selve korsfestelsen og oppstandelsen 

(dette tilførte ungene selv, han var magisk og sto opp fra de døde :p), men jeg tok med en 

liten sekvens om da Judas forråder Jesus, og når Peter skal beskytte han (hogger av et øre), 

hvorpå Jesus stopper Peter og sier at det er ikke på denne måten man skal gjøre ting.. Det 

ble i etterkant litt refleksjoner rundt det å unngå konflikt selv så urettferdig situasjonen var, 

og hva man tenkte om det Judas gjorde.  

Etter påske har det også vært litt driv rundt rollespill, der møter de forskjellige utfordringer 

som de løser på en fantastisk måte! Selv jeg blir overrasket over måter de klarer å tenke 

seg til løsninger på noen ganger, og detaljer i historien som de husker, og utnytter. (eks. 

hengebru som ryker, hvorpå de faller ned i en elv, hvorpå en av barna mener at da må den 

jo henge fast på andre siden, så de kan svømme over elva og klatre opp hengebrua som en 

taustige..)  

For de som ikke vet hva rollespill er, så er det en historie, hvor jeg setter premissene for 

verden/omgivelsene rundt dem, mens de selv bestemmer hva de ønsker å prøve å gjøre.  

Dette er en fin og engasjerende måte å ta dem med i både historiefortelling, samt tenking, 

løsning på problemer, samt at de ofte må samarbeide, hjelpe hverandre, støtte hverandre. 

Når de samarbeider og hjelper hverandre i denne historien, vil det også være en større 

sannsynlighet at de vil gjøre det når de er ute å leker sammen. Det har også vært en måned 

preget av lite konflikter og godt samhold, det er flott å se at det vi jobber med, bærer 

frukter :)  

Neste måned skal vi gjøre noe mer praktisk, vi skal klatre!  

Klatring er en fantastisk aktivitet for mestringsfølelsen, en kan føle mestring bare ved å få 

på seg utstyret, og det kan være nok for en dag, mens andre fyker til topps av klatreveggen. 

Hver etter sitt nivå. Her vil vi også jobbe inn noe av det vi skulle jobbe med april, nemlig 

det å gjøre hverandre gode. Dette er de erfaringsmessig gode på når vi driver med klatring.  

Målet for mai, er at alle skal tørre å prøve seg i veggen, om det så bare er opp de første 

klatre- takene.  

Dette lyktes vi med i høst, men det kan nok hende at noen trenger noen ganger på seg igjen 

før de tør :)  

Ønsker alle en flott vår  

-Sølve Bjørgvin Roland  

 

 

Mvh Sølve Bjørgvin Roland  

 

 


