
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så var august over og vi er godt i gang med september! Velkommen til «gamle» og nye 

barn og foresatte på Rådyrstien! Vi er per dags dato 20 barn på Rådyrstien. Ni storefot 

(barn født i 2014), Seks Røde fjær (barn født i 2015) og fem Hiawata (barn født i 2016). 

Vi vil være mye sammen i full gruppe, men vil også dele opp gruppa. Noen ganger deler vi 

etter alder, andre ganger har vi aldersblanda grupper. En gang i måneden blir det Storefot-, 

Røde fjær- og Hiawatagrupper på tvers av avdelingene slik at barna blir bedre kjent med de 

andre barna på sin alder.  

Hver måned vil det komme et månedsbrev der vi gir dere et innblikk i hva vi har gjort i 

måneden som har gått, og hva vi har planer om i måneden som kommer. Vi vil knytte 

dette opp mot lover og planverk som vi er pålagt å følge som f.eks. Rammeplan for 

barnehager (R17) og lov om barnehager.  På Rådyrstien har vi en fagarbeider, Bjørgvin, 

som har sin egen spalte i månedsbrevene. «Fagarbeiderens hjørne». Her vil han skrive litt 

om hvordan han jobber i barnegruppa, og relevante temaer knyttet opp mot 

barnehagehverdagen på Rådyrstien.  

Praktisk info, som for eksempel datoer, vil ligge i kolonnene øverst.   

Viktige datoer i september 

10. september: Aksel 3 år! 

25. september: høstsuppe 

STOREFOT: 

9. september Kleivklyveren 

11. september Bjørnehuletur 

10. september: Maxi foreldremøte på SOS kl. 18.30 – 21.00 

11. september: Bjørnehuletur 

 

Månedsbrev fra 

Rådyrstien 

September 



Et tilbakeblikk på August… 

I løpet av de første ukene har vi tatt imot noen 

nye barn og voksne på Rådyrstien! Velkommen 

til Markus Aleksander, Victor, Ludvik, Sara, 

Nicoline, aksel og Filippa! Mari (som tidligere 

har jobbet på Revehiet) og Maria som jobbet 

for Marthe i August. Maria hadde sin siste 

arbeidsdag på Rådyr 30. august. Vi takket for 

en fin august sammen med henne, også har 

hun nå begynt å jobbe på ekornstubben, så vi 

ser litt til henne fortsatt!   

I august har vi hatt fokus på at barna skal bli trygge på Rådyrstien. Trygge på hverandre, oss 

voksne og på de ulike basene våre. De tre T’ene: Tid, tilstedeværelse og tilgjengelighet har 

vært viktige i denne perioden, og vil være fokus i barnehagehverdagen vår fremover. Vi har 

lest om «Karsten og Petra som 
begynner i barnehagen», og om 

hvordan det kan være å være helt ny i en 

barnehage, eller bytte til en ny avdeling. 

Hva kan vi gjøre for å bli med i leken, og 

hva kan vi gjøre hvis vi ser noen som er 

alene. I fagarbeiderens hjørne lenger 

ned, kan dere lese mer hvordan vi har 

jobbet med nettopp dette, og hvordan 

vi vil fortsette å jobbe med sosial 

kompetanse og vennskap gjennom 

barnehageåret. 

 

 

 

 

 

På Rådyrstien vil vi gjennom barnehageåret følge årstidene, endringene i naturen og 

hvordan vi kan nyttigjøre oss av den.  I naturen  har vi sett forskjellige bær og sopp i 

skogen. Vi har snakket om hva vi kan spise og hva vi ikke kan spise. Først var blåbæra 

Husmannspedagogikk: 

Vi vil skape gode minner og lære barna om 
bærekraftighet.  Vi bruker naturen og det den har 
å by på og lærer barna hvordan vi gjør det.  Vi tar 
med barna på hverdagslige gjøremål og tar oss TID 
til at barna i størst mulig grad får gjøre ting selv. 
Vi er TILGJENGELIGE for barna i deres hverdag, 

lek og undring og vi er TILSTEDE. 

TID – TILSTEDEVÆRELSE - TILGJENGELIGHET 

 

I august feiret vi to 

storefotbursdager! 

Hurra for Milea og Matheo! 



moden, men noen uker etter ble tyttebæra god og mørkerøde. 1-2-3-4-5 bær! Til slutt 

måtte vi har kopper å plukke i. Da var det lettere å telle de. Bær på strå var også veldig lett å 

telle. Barna satte i gang å mose/lage sitt eget syltetøy. Dette var en gjenganger på hver tur i 

skogen i august. Vi tar den bæra vi trenger. Ikke mer.  

Noen bær er røde, noen bær er blå, men la soppen få stå! 

 

 

 

 

 

Hugga, bugga vi er de tøffeste i skogen!Rådyra er veldig glade i å synge, og sangen som har 

gått om igjen og om igjen i august er sangen om de 

tøffeste trolla i skogen. Vi lever oss inn i sangen, og er 

skikkelige troll der vi står! Vi leker med ord og bytter 

litt om på tekst, og lager våre egne versjoner. «vi er de 

stilleste i skogen, hyssssssssj…», «vi er de prompete i 

skogen, prooooooomp!», vi leker med språk, lyd, rim 

og rytme! (Rammeplan for barnehager, R17) Når vi er 

de minste i skogen gjør vi oss så små som vi kan og 

synger med vår laveste og pipete stemme. Raskt etter 

første gang vi sang den så vi at leken ofte handlet om 

troll. Vi voksne ble invitert med i leken, da spesielt som 

trollkjerringer. Når trollkjerringa kom inn i leken 

krokrygga og med stokk, kom det plutselig flere 

trollkjerringer med stokk inn i leken..  

Hugga, bugga, huttentua! 

Hugga, bugga, huttentua!  

Vi er de tøffeste i skogen HEI! 

Selv om jeg har mista en tann, 

så jeg er sterk i min arm.  

Vi er de tøffeste i skogen HEI! 

VI er de tøffeste i skogen HEI! 

 

Personalet i barnehagen skal 

• bidra til at barna får felles erfaringer som grunnlag for lek og legge til rette for utvikling av leketemaer. 

• fremme et inkluderende miljø der alle barna kan delta i lek og erfare glede i lek 

• være bevisst på og vurdere egen rolle og deltakelse i barnas lek  

• ta initiativ til lek og aktivt bidra til at alle kommer inn i leken 

Rammeplan for barnehager, R17 



 Vi laget trollkrem av tyttebær sammen med ei ekte trollkjerring, og vi har begynt å lage 

troll av naturmaterialer. Dette vil være et prosjekt vi fortsetter med utover høsten dersom  

vi ser at barna fortsatt er pålogget nettopp dette temaet. Samtidig som vi følger årstidene, 

endringene i naturen og har fokus på naturen og bruken av den, ønsker vi å bruke 

situasjoner, temaer og fenomener som barna er opptatt av i vårt pedagogiske arbeid i 

barnehagen. Vi vil «jobbe der barna ER». Under kan du se en modell der vi har troll som 

tema, og hvordan vi har jobbet med det i Rammeplanens sju fagområder. 

 

 

 

 

 



 

 

September… Vi sanker og høster, vi sylter og trøster. 

Endringene i naturen om høsten har så vidt begynt, og vi følger godt med på vår vei! Vi 

undrer oss over endringene, som alle edderkoppspinnene som danner et teppe bortover i 

skogen. Hvem har laget disse, hvem bor der? Vi finner oss et tre som vi vil følge det neste 

året. Gjennom 4 årstider. Hvilke endringer får vi se? Vil treet se forskjellig ut i forskjellige 

årstider? Vi er opptatt av årstidene og hva naturen kan gi oss. Vi sanker og høster det som 

er modent, og lager syltetøy.  

Høsten er tid for vår årlige tradisjon HØSTSUPPA! Barna skal være med å tenke hva vi skal 

ha oppi (vi lager tankekart), handle inn/skaffe råvarer, kutte opp råvarene, og lage suppa. 

Det må også lages invitasjoner og pyntes til fest for vi skal jo be inn foreldre og søsken til 

høstsuppa! Vi skal lage mer mat på Rådyrstien. Vi ønsker at barna skal ta del i de fleste 

gjøremål i naturbarnehagen i tillegg til at vi vil bruke matlaging som en arena til samtaler i 

mindre grupper, og bevisstgjøring om hvor maten og råvarene vi bruker til et måltid 

kommer fra. Vi teller, sorterer, leter etter former og farger mens vi lager mat. Vi sanser: 

lukter, smaker, føler på forskjellige konsistenser og temperaturer på råvarene. 

 

 

 

Septemberhilsen 

Fra 

Bjørgvin, Christel, Marthe og Mari       

 

 

 

 



 

Fagarbeiderens hjørne 

Hei :)  

For de av dere som er nye på Rådyrstien, vil jeg gi en veldig kort introduksjon, skrive litt om hva 

jeg jobber med, og hvordan.  

Jeg heter Sølve Bjørgvin Roland og er fagarbeider på Rådyrstien. Mitt hovedmål er å jobbe med det 

sosiale på Rådyrstien. Som rammeplanen for barnehager (R17) sier: 

 "Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Barnas 
selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta egne 
behov og det å ta hensyn til andres behov."  

Dette mener jeg er noe av det viktigste vi kan gi barna: en god selvfølelse i bunnen, toppet med 

mye sosialkompetanse og empati. Jeg mener at om barna som går ut fra Rådyrstien, har en god 

selvfølelse, mye empati og sosial kompetanse, så vil de få et godt liv, uansett evner de har på andre 

områder. Mine erfaringer er at dette arbeidet også er med på å forebygge mobbing, både her i 

barnehagen, og senere på skolen.  

August har i stor grad vært en "bli kjent" måned. Vi lærer barna å kjenne, de lærer oss å kjenne. Vi 

prøver som best vi kan å se hver enkelt, slik at vi kan skape en god relasjon til dem. Hvis vi barna 

føler at vi forstår dem, at vi er på lag med dem, vil de også ønske å være på lag med oss. Det fører til 

gjensidig respekt og en god dynamikk mellom barn og voksne. Det vil også føre til at barna vil 

akseptere når vi setter grenser. Vi ønsker at barna skal føle trygghet og forutsigbarhet hos oss :) 

"Personalet skal sørge for at alle barn opplever trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen, samt 
møte alle barn med åpenhet, varme og interesse og vise omsorg for hvert enkelt barn"  

- Rammeplanen 

En metode jeg bruker mye, og som støtter opp under det å se hvert enkelt barn, er at jeg tar opp 

situasjoner når de oppstår. Jeg setter meg med de involverte barna, går muntlig gjennom 

situasjonen, og lar alle få tid og ro til å fortelle sin versjon uten at de andre skal avbryte. Etterpå 

reflekterer vi sammen, finner ut av hvordan vi kan løse situasjonen, evt. Hvordan det kunne vært 

gjort annerledes fra starten av.  

 

En annen måte jeg jobber på, er at jeg forteller historier, hvor jeg bruker situasjoner jeg har 

observert i løpet av dagen, men bytter litt på navn slik at situasjonen blir ufarliggjort og involverte 

kan se situasjonen fra et ytre perspektiv. Når barnet ikke føler at det er rettet mot seg selv, vil det 

ikke gå i forsvarsposisjon, men kunne tenke gode løsninger i stedet.  



"Personalet skal støtte barna i å ta andres perspektiv, se en sak fra flere synsvinkler og reflektere 
over egne og andres følelser, opplevelser og meninger" 

- Rammeplanen 

Jeg har nå fortalt litt om hva som er mitt hovedfokus som Barne & Ungdomsarbeider, og hvordan 

jeg jobber. Fra måned til måned vil jeg fortelle litt mer konkret hva vi har jobbet med, men tenker 

at dette er en fin introduksjon, og noe som er med hele året igjennom. 

Jeg gleder meg til å få jobbe med denne flotte gjengen med barn, og å få være med på utviklingen 

av en ny god generasjon flotte, unge og omsorgsfulle Rådyr :) 

- Sølve Bjørgvin Roland  

 


