
Viktige datoer i juni : 

 1. og 2. juni: Førskoledager Vik 

 2. juni: Lindvard 6 år! 

 6. og 7. juni: Førskoledager SOS 

 8. til 9. juni: Overnatting Storefot 

 13. juni: Sommeravslutning 

 18. juni: Sunniva 5 år! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TILBAKEBLIKK PÅ MAI: 

Vi startet mai på Solplassen med 

klatring. Vi avsluttet fjorårets 

klatresesong med å få alle opp i 

klatreveggen, men flere var redde da 

de kom litt opp i veggen. I løpet av 

2 klatredager nå i mai kom 7 nye 

barn til topps i veggen, vi så de hadde vokst fysisk i løpet av vinteren, men 

også psykisk. Det krever en god porsjon mot å klatre seg til topps, og man må 

overvinne noen røde tanker. Vi så at det har hjulpet å trygge barna på at de 

faller ikke ned, vi sikrer dem godt, og ikke pushe dem lenger enn de i 

utgangspunktet tør. Dette har gitt dem flere grønne tanker når det kommer 

til klatring, og dette så vi resultatet av nå Flotte dager med masse 

mestringsfølelse, de var stolte av hverandre og vi var stolte 
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Mai er også en måned der det skjer mye i fuglekassene. Fuglene bygger reir 

og legger egg som etter hvert vil klekke. Det er en spennende prosess som vi 

har fulgt med på mange år, men likevel er det like spennende hvert år. Første 

uka på Solplassen kunne vi kun se reir, men andre uke på Trollhaugen 

begynte det å skje ting. Vi observerte at mange av kassene hadde fått reir, og 

at det kom flere og flere egg. I fjor laget vi et skjema der vi førte opp antall 

egg og antall fugleunger, og det har vi gjort i år også. Barna får da i tillegg til 

å følge naturen og dens utvikling, også med litt matematikk på kjøpet. De må 

telle antall, og regne ut hvor mange egg det ikke ble noe av. Vi merker også 

fuglekassene med hva slags fugl det er som har flyttet inn der, og da lærer vi 

også noe artskunnskap om disse fuglene. Sosial kompetanse som å vente på 

tur, unne andre gleden ved å få se først og følge regler er også kunnskap de 

får ved at vi følger med i fuglekassene. 

"Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på 

jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler 

barna sin matematiske kompetanse. Barnehagen har et ansvar for å oppmuntre barns egen 

utforskning og legge til rette for tidlig og god stimulering." (Rammeplan for barnehager) 

 

Ha med dag er en populær dag, og da vi i tillegg hadde den som 

utkledningsdag så var det helt topp. Barna storkoste seg i kostymene sine, og 

vi så en veldig bra rollelek denne dagen.  



Sykling er den idretten vi har holdt mest på med i mai. Barna har blitt ivrige 

på å sykle, og gode på det. Alt som er morsomt blir man god på! Sykling 

krever en god porsjon balanse og koordinasjon, og dette ser vi at barna har 

tilegnet seg gjennom å bevege seg på mange slags ujevne underlag i skogen.  

16.mai hadde vi tradisjonen tro øving på 17.mai i barnehagen. Vi gikk i tog, 

lekte typiske 17.mai-leker, spiste pølser og is. En morsom dag som er veldig 

ulik andre dager i barnehagen. Vi snakket også litt om Grunnloven vår, og at 

Norge på denne dagen valgte å ha egen lover og bestemme over landet sitt 

selv. Kongefamilien og det Norske flagget lærte vi også litt om, og Bjørgvin 

avsluttet dagen med en Nasjonaldags- quiz! 

Denne våren har vi hatt mye om Kroppen min, og snakket og tegnet om 

armer og bein, hode og skjelett. Nå i mai har vi delt gruppa opp i mindre 

grupper og snakket om at barn kan bestemme selv over kroppen sin! Noen 

ganger er det voksne som gjør ting barn ikke liker, og som ikke er lov. Da må 

barna si Nei, og si ifra til foreldre eller andre voksne barnet er trygg på! Dette 

er et viktig, men litt vanskelig tema og snakke med barna om. Snakk med 

barna om overgrep (både fysiske og psykiske) hjemme også, det gjør barna 

tryggere på at dere også vil støtte barnet om noe vanskelig skulle skje! 

I mai har Iver og Jesper hatt bursdag, to flotte Storefoter som endelig har blitt 

6 år! Hurra!! 

 

 

 

 

 

 



Oppsummering av året:  

Å ha 24 barn på 4-5 år samlet på en avdeling kan til tider være krevende, 

men vi føler vi har fått til mye dette året. Vi har også delt oss i grupper noen 

dager som gjør at gruppa ikke blir fullt så stor. Vi har jobbet mye med 

hvordan vi skal være med hverandre og hva en god venn er, dette skriver 

Bjørgvin mer om i fagarbeiders hjørne.  

I og med at vi kun har hatt Røde fjær og Storefot dette året har vi kunnet 

gjøre mye mer og gått lengre enn dersom vi hadde hatt mindre barn også. 

Alle barna har blitt flinke til å gå på do, og de er flinke til å kle på seg selv. 

Praktiske gjøremål har barna blitt gode på, og de har blitt gode på å hjelpe 

vennene sine og oss voksne.  

Vi har jobbet mye med idrett og grunnbevegelser dette året. Vi ser at barna 

har blitt mer bevisste på hva de klarer og hva de må øve mer på. De pusher 

grenser og har blitt tryggere på å prøve nye aktiviteter. 

Barna har i løpet av dette året blitt veldig glade i å høre på lydbøker og 

fortellinger fra oss voksne. De har også bidratt i rollespillfortellinger der de 

har vært med på å utvikle fortellingen. De barna som har strevd litt med 

språket har fått litt ekstra hjelp med dette i små språkgrupper, der har de 

jobbet mye med munnmotoriske øvelser.  

Dette året er det første året vi har jobbet med Grønne tanker – glade barn. Til 

å begynne med var det litt vanskelig å skille tanker og følelser, men etter 

hvert har barna blitt gode på det. De har i løpet av året blitt flinkere til å 

forholde seg til egne følelser, og andres. Vi føler at dette prosjektet har hatt 

en positiv innvirkning på oss, og vi fortsetter å jobbe med dette til høsten 

også. Vi ser at barna bruker dette i egen lek, og at det er implementert i stort 

sett alle aktiviteter vi gjør. 

 

 



STOREFOT: 

Storefot har i mai vært på flere adressebesøk. Vi startet med Iver som vi hadde 

planlagt lenge at vi skulle sykle til. Men dessverre så kan ikke vi styre været, 

og det snødde denne dagen. Iver skulle i tillegg feire bursdagen sin med 

Storefot hjemme denne dagen, så alle barna ble hentet med bil. Så det ble 

ikke den vanlige adresseturen, men alle Storefotene fikk se hvor Iver bodde 

og hvordan han hadde det 

Sigurd fikk vi derimot syklet til, en flott tur til Steinsåsen. Der koste vi oss 

med masse lek og is 

Vi har i mai også hatt overgangsmøter med 1kl. lærerne på de forskjellige 

skolene barna skal til. De som skal til Røyse og SOS fikk møte lærerne sine i 

barnehagen, mens møtet med Vik ble avholdt på skolen. Røyse skole har også 

hatt førskoledager, mens Vik og Sos har dette i begynnelsen av juni. 

Storefot har kommet langt i Trapolineboka, og har kun ett par kapitler igjen. 

Disse prøver vi å bli ferdig med før sommeren til barna får med seg bøkene 

hjem  

 

PLANER FOR JUNI : 

I juni håper vi på mange fine turer på fjorden med Gjedda. Vi har fått ønsker 

fra barna, og der står Frognøya og Lille Svartøya høyt. Så dette vil vi prøve å få 

til. Vi vil også kikke litt ekstra etter hva slags fugler vi ser på fjorden. Og vi vil 

også prøve oss litt på fisking når vi er på fjorden. 

Vi håper også at vi kan få syklet en del, og at vi får prøvd oss litt mer i 

klatreveggen. Vi fikk jo så mange tøffe klatrere sist vi var der I og med at vi 

starter med Lavvo-uker i juni så vil vi også bruke fotballbanen noe.  

Vi har laget oss et mål om at alle Rådyr skal sykle uten støttehjul før ferien, så 

dette vil vi jobbe med.  



De harene som skal begynne på Rådyr til høsten vil være med oss en del så de 

blir godt kjent med både barn og voksne. Ved å få disse barna trygge nå før 

sommeren vil vi få en mindre jobb etter sommeren med dette, og vi kan 

komme i gang med opplegg kjapt. 

Storefot skal på den årlige overnattingsturen, dette vil dere få eget skriv om. 

Og vi fullfører de resterende adressebesøkene. Vi vil også prøve å jobbe oss 

ferdig med Trampolinebøkene. SOS og Vik skole skal også ha førskoledager i 

begynnelsen av juni, det er vi voksne fra barnehagen som følger barna.  

Fagarbeiders hjørne: 

Da nærmer det seg slutten på barnehageåret, og det aller første kullet med 

Storefoter fra Rådyrstien skal starte på skolen.  I barnehageåret 2016-17 så har 

vi jobbet med en del ting vi mener er viktig de tar med seg på skolen. I all 

hovedsak så gjelder dette sosial kompetanse, men også selvstendighet til å 

klare ting som f.eks. påkledning. Jeg skal gå kjapt igjennom året fra start til 

slutt  

Vi startet året med å jobbe med struktur og orden, og selvstendig påkledning. 

Til en viss grad føler jeg at dette med struktur og orden har gått greit, selv om 

det har svingt litt gjennom året. Stort sett er de flinke til å høre på indianer 

rop, og å stille seg på rekke når vi går på tur. Selvstendig påkledning måtte vi 

jobbe en god stund med, men etter hvert var det færre og færre unger som 

trengte hjelp, og nå klarer de aller fleste det aller meste, og det med ØNSKE 

om å "klare selv"  Vi øvde også mye på "høre-oppfatte-gjøre" med leker 

som "kongen befaler", eller "apeland" eller "fuglebildene". Opplever at flere av 

barna har blitt mye bedre til å høre hva vi faktisk sier, fremfor å handle ut i fra 

hva de antar vi kommer til å si. Quiz har vel også hjulpet på her, man må høre 

hva spørsmålet faktisk er og så  tenke seg frem til "hva var egentlig svaret her". 

Så på høsten kommer det en skikkelig Hakkebakkeskogen boom. Vi skulle da 

jobbe med sosial kompetanse, og hadde noen spesifikke situasjoner med 

utestenging. Vi fulgte opp barnas interesse (barns medvirkning er noe vi 

setter høyt her på rådyrstien), og brukte hakkebakkeskogen mye. I matstund 

spilte vi historien (noe som førte til betraktelig bedre matro), og de sosiale 



relasjonene i hakkebakkeskogen, var noe barna kunne kjenne igjen i egen 

hverdag. Det er ofte når vi har forklart ting, f.eks. fra egen hverdag i 

barnehagen, så sier ungene ting som f.eks. "akkurat som da Mikkel Rev IKKE 

hadde spist opp Brumlemann".. Hakkebakkeskogen ga dem noen knagger. 

Jeg har jobbet mye på den måten at når det har oppstått en situasjon, så sitter 

jeg ned med alle de involverte, og lar alle fortelle sin versjon, slik at alle må 

lytte til den andre sitt synspunkt. Etterpå hjelper jeg  til med å resonnere 

sammen med dem, og løse opp i konflikten. Ofte trekker de da 

sammenligninger med hakkebakkeskogen, eller andre fortellinger vi har hørt. 

Ungene ble så godt kjent med hakkebakkeskogen at de kunne fortellingen på 

rams, og ute i skogen, så lagde de skuespill av det! Da tenkte vi voksne at 

dette skuespillet var så bra, at det hadde vært gøy å filmatisere hele historien, 

men så kom snøen, og snødde bort hele hakkebakkeskogen interessen til 

barna. Jaja, barns medvirkning er viktig, vi så ingen grunn til "tvinge" ungene 

til å være med på å fullføre skuespillet de hadde starta. Men i matstundene 

fortsatte vi med Egner, vi gikk over til Kardemommeby! Flott ro i 

matstundene, og mange fine relasjoner å ta lærdom av.  

Vi avsluttet året med en flott julekalender, hvor vi hver dag hadde dagens 

"hjertebarn". Da var alle ungene med på å finne på noe positivt å si om 

"dagens hjertebarn", og det var stas å høre alle de andre fortelle positive ting 

om deg!  

På nyåret fortsatte vi vel egentlig bare det samme arbeidet som var før jul, 

men med litt mer "kjøtt på beinet". Da vi før jul satte oss ned med ungene og 

løste opp i konkrete situasjoner som hadde oppstått, så jobbet vi på nyåret  

litt mer med hvordan vi skulle være for at situasjonene ikke skulle gå så langt 

at man trengte en voksens hjelp til å løse dem.  

Hvordan kan man være en god venn? Hvordan kan vi få bedre samhold på 

Rådyrstien? Kan jeg se på de andre barna sine fjes/kroppsholdning hvordan de 

føler seg nå? Og hvis de føler seg slik eller sånn, hvordan skal jeg da være mot 

dem (trøste, trekke meg unna..)? Erfare at ting går bedre når vi samarbeider 

(både barn-barn og barn-voksne).  



For meg er det viktig at ungene resonnerer/tenker selv, og ikke får "sånn er 

det bare" tredd over huet. Samtalene fra i høst/vinter har virkelig slått rot i 

tankene til ungene, og kom tydelig frem når vi har jobbet med dette i vår  

Vi merker jo også at samholdet på Rådyrstien har blitt markant bedre. 

Storefotene er klar for å møte nye sosiale kretser på skolen, og jeg gleder meg 

til å jobbe med neste års storefoter, som har et solid grunnlag fra i år   

Det siste vi har tatt tak i, men som vi også har jobbet litt underbevisst med 

hele veien, er forskjellen på det å sladre og på det å si i fra.  

Å sladre er å si i fra til en voksen så den voksne skal gi et annet barn kjeft. 

Å si i fra er for at en voksen skal hjelpe til med å løse en situasjon barna selv 

ikke klarer å løse.  

Vi fikk et stjerne eksempel på det, da en av ungene kom og hvisket i øret til 

en voksen at "jeg tror det er .. Ole… det lukter vondt av". Dermed kunne en 

voksen ta "ole" til siden, og hjelpe med et sårt trengt skift. Etterpå (og uten 

navn) så brukte vi det som et eksempel på hva som var å si i fra, og ikke var å 

sladre, samt at det var en veldig fin måte å si i fra.  

Å trekke frem slike konkrete, positive eksempler fra hverdagen (uten å bruke 

navn) er også noe ungene vokser veldig på. De blir så stolte når jeg forteller 

en "lignende historie" og de kjenner seg igjen som den som gjør noe riktig. 

Det har blitt mange slike kreative historier gjennom året, hvor barna kjenner 

seg igjen, og du verden det er lærerikt, og ikke minst spennende å høre på! 

Vi har også hatt en del quiz i frukt tiden. Ungene har lært mye rart, og har til 

og med blitt inspirert til å dra i gang quiz selv. Quiz er artig, det er lærerikt, 

man må høre-oppfatte-gjøre (vel gjøre blir feil, men det handler om 

konsentrasjon, ikke bare på spørsmålet der og da, men også f.eks. på historien 

vi nettopp har hørt, hvis spørsmålet er derfra. Det er også veldig fin trening til 

å rekke opp hånda, og vente til man blir spurt før man snakker. Som sagt, 

artig, lærerikt og  engasjerende.  

Og så har vi hatt noen spennende rollespill historier, hvor ungene virkelig må 

følge med. Her må de bruke hjernen til å tenke løsninger i situasjoner de bare 



hører (ikke ser), og de må samarbeide. Jeg er imponert over hvor mange 

kreative og GODE løsninger ungene kommer med, noen ganger bruker de 

detaljer i historien som jeg selv ikke tenker på engang! Helt suverent! Og så er 

det lettere å utøve "god sosial kompetanse" i en historie, enn når man er midt 

opp i situasjonen selv, men ved å øve seg i rollespill, vil det også bli lettere i 

virkelige situasjoner. I rollespill er ALLE flinke til å vise omsorg for ALLE de 

andre.. Og for stakkars, ensomme Gruffalo, som vi møtte i det aller første 

rollespillet vårt   

Vi har brukt mange forskjellige metoder, men har jobbet mot det samme 

målet gjennom hele året, å forme en generasjon som bryr seg om hverandre, 

og som tar vare på hverandre, og løser konflikter på en god måte.  

 

Med dette siste månedsbrevet for dette barnehageåret vil vi takke alle 

Rådyrbarn for morsomme, lærerike og fine stunder sammen på Rådyrstien. 

Og takk til dere foreldre også for et bra samarbeid og takk for at vi har fått 

låne de fantastiske barna deres  

Lykke til på skolen til Storefot, det blir trist å "miste" dere, men dere er klare 

for skolen nå Og kom gjerne igjen på besøk 

Lykke til på Harelabben Hege, vi kommer til å savne deg også! 

Og takk til Camilla for ett supert vikariat, du vil også bli savnet, og lykke til på 

jobbleit 

Og så er Bjørgvin, Eirin, Christel og Marthe klare for et nytt barnehageår 

sammen med resten av dere Rådyr, vi gleder oss til det  

 

Sommerhilsen fra Hege, Bjørgvin, Camilla, Mikael og Marthe 

  


