
 

 

 

 

 

 

For en måneds tid siden var det 

masse snø i barnehagen, og det virket 

uendelig lenge til vår! Men på en-to-

svisj så kom våren og varmen for 

fullt. Vi er når månedsbrevet nå er 

lagt ut, allerede en uke ut i mai og 

kortbuksa er funnet fram. Deilig!  

 

EVALUERING AV APRIL:  

I april har vi hatt om eventyret "Geitekillingen som kunne telle til ti". Det er et eventyr 

som byr på masse gjentagelse, som gjør det lett for barna å henge med. Vi har hatt bok, og 

figurer og sett en liten filmsnutt av eventyret. Barna har også lekt med figurene, og fortalt 

eventyret til hverandre. De husker mye, og det er artig å høre de drive på for seg selv.  

           

Månedsbrev for 

Harelabben       

Mai 2018 

Viktige datoer: 

- 5.5: Barnehagen 20 år!!! 

- 9.5:  Fotografering i Bhg. Oppmøte 0900 

- 10.5:  Kristi Himmelfartsdag; Bhg stengt 

- 11.5:  Olav fyller 3 år  

- 16.5:  Sanna fyller 3 år  

Vi øver oss på 17. Mai feiring 

- 17.5:  Norges Nasjonaldag Hurra Hurra Hurra 

- 18.5:  Planleggingsdag; Bhg Stengt 

- 21.5: 2. pinsedag; Bhg stengt 

- 26.5: Edvard fyller 3 år  



Det har i den sammenheng vært naturlig å dra inn dyra på bondegården. Og vi har også 

vært så heldig å få lov å komme hjem til gården til Margrethe og hilse på alle de herlige 

nyskapte lamungene. Det var stor stas både blant store og små.  

             

Foreldresamtaler ble gjennomført i april, har bare noen igjen. Det er veldig artig å sette seg 

ned å forberede seg til slike samtaler, da en virkelig får se fremgang og utvikling til hvert 

enkelt barn. Det er vel sjelden man går så fort "opp og frem" som i barndomsåra  I 

forkant av disse samtalene hadde vi "barneintervju" med hvert enkelt barn, om temaene 

vennskap , barnehagehverdagen og familie. Det er noen av de hyggeligste intervjuene jeg 

har hatt. Selv har jeg ikke brukt denne metoden noe særlig før, og det var også noen av 

dere foreldre som lurte på hva det gikk ut på. Tenkte derfor å utdype dette litt. 

Da barnehageloven ble revidert  av Stortinget i 2005, kom det inn en ny bestemmelse 

som er gjort  gjeldende fra 1. januar 2006. Den er formulert slik:  

§ 3 Barns rett til medvirkning. 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. 

Barns medvirkning ble den gangen og er fortsatt i dag, et hett tema i barnehagehverdagen. 

Som nesten alt annet her i verden, så er det rom for tolkning, og hvilken tolkning er best 

for barna? Vi i barnehagen har en rammeplan å forholde oss til, med alt vi gjør i hverdagen. 

Når den ble revidert og utgitt på nytt i 2006, ble det laget temahefter ift noen av de nye 

begrepene. Barns medvirkning er ett av dem. Legger ved en link til dette heftet, hvis det vil 

være av interesse for noen  

https://www.udir.no/globalassets/upload/barnehage/pedagogikk/temahefter/tem

ahefte_om_barns_medvirkning.pdf 

Dette er noe av bakgrunnen for barneintervju brukt som metode for barns medvirkning, 

og det er forskjellige meninger om hvorvidt og hvordan det skal brukes. I denne 

sammenhengen syntes vi det var nyttig og en erfaring for vår del. Vi hadde valgt ut 

spørsmål ut i fra tema vennskap, familie og voksenrollen (oss ansatte). Dette er noe som 

er en stor del av harebarna sin hverdag, og det er interessant og høre deres synspunkter. 

https://www.udir.no/globalassets/upload/barnehage/pedagogikk/temahefter/temahefte_om_barns_medvirkning.pdf
https://www.udir.no/globalassets/upload/barnehage/pedagogikk/temahefter/temahefte_om_barns_medvirkning.pdf


Igjen, må det påpekes at vi var litt uerfarne og at svarene vi fikk må settes opp mot alder og 

modenhet. Barn i den alderen svarer jo også på akkurat det du spør om, så vi måtte vri og 

vende litt på innfallsvinkelen. For eksempel spurte vi: "Hva gjør du sammen med mamma 

og pappa?"  Da var det veldig mange som svarte. "Vi spiser!" Og i en helt vanlig hverdag så 

er det ofte akkurat under et måltid alle er samlet,  og dermed får vi det svaret. Når vi brøyt 

det opp, og spurte hva de gjorde med hvert enkelt familiemedlem, så kom det helt andre 

svar. Leser, sykler, tøyser, ler, synger nattasang. Gjerne en aktivitet de husker veldig godt  

   

Det var moro og interessant og gå gjennom samtalene med dere foreldre, og "tyde" 

meningen bak det barna hadde sagt. Følte det var tydelig at svarene var gjennomtenkt, for 

selv om ikke jeg forsto sammenhengen, så kunne dere foreldre hekte det på en knagg med 

en gang. Vi spurte også om hva vi voksne på avdelingen gjorde, og det er interessant å 

høre hva de assosierer oss med. Mange syns også det var stas og bare få være med på 

intervjuet. Alene i teltet med en voksen, med fri taletid, gjør at en føler seg anerkjent. 

Noen barn syns dette var litt rart, og ble litt mer beskjedne, men løsnet opp litt etter 

hvert.  

Barneintervju er uansett en av metodene brukt for å få frem barns synspunkter, som er en 

viktig del av barns medvirkning. Det er viktig å påpeke at dette er en liten del av et 

helhetlig arbeid.  Sett alle samtalene under ett, syns jeg vi lærte mye om barna og 

metoden og har et godt utgangspunkt for videre arbeid  

                     



Det har lenge vært snakk om 20-års jubileet til barnehagen, og for mange av foreldre og 

ansatte har det vært en prosess siden lenge før jul. Vi andre ble sakte men sikkert 

deltagende etter påske. De to siste ukene har det handlet mye om forberedelsene, både 

med planlegging, dugnader og ting som skulle være klart til den store dagen. Vi sitter nå 

igjen med minnene fra et strålende arrangement. Fint vær og trivelige folk fra morgen til 

kveld.  

   
(Bildene er lånt fra Ringblad.no. Flere bilder fra dagen vil komme) 

Føler det er et tema som må trekkes frem etter både Jubileet og foreldresamtalene, og det 

er det gode foreldresamarbeidet vi har i naturbarnehagen. Da tenker jeg ikke bare på de 

gode samtalene ved levering og henting, eller foreldresamtalene, men alle resursene dere 

har og byr på for å gjøre helheten av barnehagehverdagen helt super. Alt fra kakebaking, til 

snekkering, raking av utearealet, åpner hus og gårder, osv. Foreldremøte med Ann Karin 

Swang snakket vi mye om i ettertid, både blant ansatte og foreldre. Der vi fikk vi alle 

samme førstehåndsinformasjon, og det var fint og ha en felles plattform og snakke 

sammen på. Vi håper på flere sånne møter.  

Det er kanskje skummelt å dra frem noe, da det heter seg "ingen nevnt, ingen glemt". Men 

målet med å si dette er at dere alle er noen flotte foreldre som bidrar mer enn dere aner. 

Det er lett å tenke at "man bare leverer" barnet sitt til noen andre, men ved at dere er som 

dere er og gjør som dere gjør, så preger dere dagene våres ganske mye. Fortsett med det 

PLANER FOR MAI 

Vi kommer til å ta med oss dyra fra bondegården videre fra april inn  i mai. Det er tida for 

å få dyra ut på beite, og kanskje vi vil skimte dem når vi er ute på tur.  Fuglekassene sto 

lenge tomme i April, men nå begynner det å skje litt i de også. Så det kommer til å bli en 

del fuglekasse-titting fremover. Her kan vi trekke inn både natur og friluftsliv og antall, 

rom og form. Hvordan ser de ut? Hva slags farge? Og kanskje barna klarer å telle hvor 

mange egg som ligger i kassen? 



Nå vet alle hvilken avdeling de skal på til neste år, både av barn og ansatte. Vi kommer 

derfor til å besøke og bli kjent med de avdelingene som er gjeldene for de ulike barna 

fremover. Selv har vi fått en ny gutt på avdelingen, Eilert Elias, og han er bare ett år. Ikke at 

det er bare bare, men da blir de små harebarna plutselig veldig store. De har allerede vist 

seg som gode omsorgspersoner, så det tror jeg skal gå veldig bra. Den første tiden på 

Harelabben for Eilert Elias blir å bli kjent med barn, voksne og de aller nærmeste 

omgivelsene. Derfor passer det seg fint å dele oss opp i grupper, og besøke de store 

avdelingene også.  

   

Et annet sikkert vårtegn i barnehagen er at syklene og huska er på plass. Her blir det mye 

øving på balanse, og det å skyve/dra på kroppen for å få fart. Det er også lov til å ha med 

egen sykkel hjemmefra. Tohjulssykkeler eller balansesykkel. Hjelm er også påbudt 

selvfølgelig. Det å trå og holde balansen samtidig er vanskelig, men øvelse gjør mester. Vi 

blir gjerne med å øver på dette, hvis noen av dere tenker at dere har sykkel hjemme, men 

barnet har ikke fått brukt den noe særlig ennå.  

Gressplenen blir mer og mer grønn og tørr, for hver dag som går, så vi gleder oss til å 

utfolde oss med lek på den også etter hvert.  

Mai har mange helligdager og inneklemte dager, så denne måneden pleier å forsvinne med 

et svosj. Vi håper å snart få start på Gjedda igjen, og få utforske nærområde og dyreliv til 

vanns . Ellers skal vi bruke maidagene til lek, moro, feiring og kos i verdens beste 

barnehage! 

 

Mai – hilsen fra 

Hege, Heideh, Jon Didrik, Jonas og Vivi 


