
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbakeblikk på september: 

 

Så var nok en måned ved veis ende, og vi må se tilbake på hva vi har gjort. I 

og med at vi har startet med husmannspedagogikk så har vi hatt færre 

prosjekter, men jobbet mer innenfor de prosjektene vi har hatt. Og vi kan 

helt klart se at vi har hatt bedre tid til å være med barna og jobbe mer med 

det barna har vist interesse for. 

Høstsuppe har vært det store prosjektet denne måneden, og i år kan vi 

virkelig si at barna har deltatt på alle oppgavene dette fører med seg. Før har vi 

voksne jobbet så svetten har silt de siste dagene, mens i år har vi tatt oss god 

tid og barna har deltatt i alt. Barna har lært mer om grønnsaker, hvor de 

kommer fra og sett dette med egne øyne da vi selv handlet grønnsaker rett 

fra bonden. Vi fikk også tilbud om å ta opp poteter hos en bonde, men da vi 

Viktige datoer i oktober 

7.oktober: ha med dag 

10.oktober: verdensdagen for psykisk helse 

24.oktober: FN-dagen 

25.oktober: Planleggingsdag, barnehagen stengt! 

I uke 42, 43 og 44 blir det foreldresamtaler, se oppslag på døren. 

 

 

Månedsbrev fra 

Rådyrstien 

OKTOBER 



kom var potetene tatt opp og det var spredd møkk… Men vi så at det lå igjen 

noen poteter og disse fikk vi kikket på. Noen var også med og handlet inn 

det vi ikke fikk tak i selv på bygda, men de visste da at Rema 1000 bare solgte 

grønnsakene videre for bonden. Barna har målt opp og laget rundstykkedeig 

og bakt ut disse. Det er noe magisk med å sette en deig for så å se at den har 

blitt mye større mens vi har spist lunsj.. Innbydelser måtte også lages og barna 

var stolte over å kunne levere de til sine foreldre da de ble hentet. Og hva 

slags grønnsaker passer egentlig i en høstsuppe, vi var innom mange 

grønnsaker og frukter for den saks skyld før vi kom frem til hva som passet i 

en suppe. Grønnsaker ble kuttet etter alle kunstens regler og noen av 

Storefotjentene var veldig tålmodige til dette, På selve dagen ble det lekt og 

gjort i stand til høstsuppe på Solplassen. En del av Storefotguttene og Røde 

fjær guttene lekte at de gjorde i stand til høstsuppe hele dagen, der morkne 

stubber var rådyrkjøtt og de hadde til og med dessert de kunne by på. Så med 

foreldre og eldre søsken ble det igjen en flott sammenkomst på Solplassen, 

der foreldrene fikk smake på resultat og de fikk se hva barna holder med på 

ute i skogen om dagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høstsuppe

Kommunikasjon, 
språk og tekst

- VI har lest 
oppskrifter

- lært nye ord og 
begreper

Kropp, bevegelse, 
mat og helse 

- vi har lært om hvor 
maten kommer fra

- at grønnsaker er 
sunt for kroppen

- vi har brukt kroppen 
vår til å elte deig, 

bake, kutte og røre.

Kunst, kultur og 
kreativitet

- vi har laget 
rundstykker på vår 

egen måte

- vi har laget 
innbydelser

- potettrykk

Natur, miljø og 
teknologi

- VIhar fått rådyrkjøtt 
til å ha i suppa

Antall, rom og form

- VI har målt opp for å 
lage deig

- vi har telt opp hvor 
mye vi trenger av hver 

ingrediens

- stor/liten, størst og 
minst

Nærmiljø og samfunn

- vi har sett hva 
nærmiljøet vårt har av 

grønnsaker og kjøpt 
direkte fra bonden og 

vi fikk se hvor 
potetene grodde. 

Etikk, religion og 
filosofi

- vi har filosofert over 
hva gjær gjør med 

deig.

- hatt god tid til 
samtaler med barna 
da vi har forberedt 

maten



I sirkelen over kan dere se hva vi har jobbet med innenfor de ulike 

fgområdene gjennom dette prosjektet med høstsuppe. 

Eplesyltetøy fikk vi også laget på bålet da vi var så heldige at en Haiwata hadde 

med seg epler i barnehagen. Barna var med å skrelte og delte disse opp, og 

mens vi spiste lunsj i lavvoen så kokte gryta seg full av deilig eplesyltetøy som 

vi spiste på bålbakte scones dagen etter:) 

VI har i september også vært ute med båten vår to ganger, en gang til Storøya 

og en gang til Frognøya. På Storøya fikk vi prøvd oss på golf og det er veldig 

stas å leke på lekeplassen der. En lekeplass som utfordrer motorikken skikkelig 

og vi virkelig får se hvor sterke og gode motoriske barn vi har på Rådyrstien. 

På Frognøya fikk vi kikket litt på høsttegn og vi fikk høre litt om historien til 

Frognøya, en spennende øy som vi kan utforske gang på gang. 

                                              

 

I begynnelsen av september valgte vi oss ut ett tre som vi skulle følge utover 

høsten for å se om det skjedde noe med det. Valget falt på ei lita rogn som 

sto litt inne i skogen ikke langt fra stien som går gjennom Gruffaloskogen. 

Treet måtte døpes og etter en demokratisk avstemming fikk treet navnet 

Rognhild. Vi har sett på Rognhild hver uke og sett at det har skjedd noe med 

bladene, de har begynt å skifte farge, og så får vi se i oktober hva som skjer 



videre med Rognhild. Vi ønsker å skape nysgjerrige barn som lar seg undre 

over det som skjer i skogen rundt oss, og ikke bare lar det skli forbi at det er 

store forandringer i skogen om dagen. Høsten er en spennende tid med 

mange forandringer. Og vi har allerede lagt merke til at noen blader har 

startet å forandre farge og kaste bladene, og edderkoppspinnene langs 

Gjørmestien har igjen blitt magiske, ett sikkert høsttegn😊 

Rammeplan for barnehager sier følgende: Personalet skal  støtte og berike 

barnas initiativ, undring, nysgjerrighet, kreativitet,  læringslyst og tiltro til 

egne evner 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storefot: 

Storefot har i september hatt to store aktiviteter, Kleivklyvern og 

Bjørnehuletur. Begge disse turene har Storefotene gledet seg til lenge, og 

endelig var det deres tur. Kleivklyvern er en styrkeprøve som noen Storefoter 

gruer seg litt til i forkant, men som alltid får barna til å bli stolte og glade 

over at de har klart det. Og med spennende historier, litt bensin og spreke 

bein kom alle seg opp i år også veldig fornøyde. Og ikke minst så får man jo 

kjøre buss da, det er en stor del av turen det også. Og buss ble det også på 

Bjørnehuleturen. Ved fremme ble Storefotene delt etter hvor de skal begynne 

på skolen og de lekte noen leker sammen. Og de fikk som vanlig høre 

I september har vi feiret at 

Aksel ble 3 år 10/9! 

 



historien om Gullhår og de tre bjørnene. Storefotene har også øvd seg på å 

sykle, det er igjen tiden for å sykle på hjemmebesøk til Storefotene og da må 

vi være sikre på at det er trygt at de sykler langs veien. Og med gruppa 

sikkerhetsklarert tok vi turen til Helgelandsmoen der Peder og Matheo bor. 

En flott tur og veldig stas for de vi besøkte husene til, det er alltid stas å vise 

frem hvor man bor:) 

Fagarbeiderens hjørne: 

 

I forrige månedsbrev skrev jeg om at vi startet året med å bli kjent, skape en 

god relasjon mellom voksne og barn, og at barna skal føle trygghet og 

forutsigbarhet hos oss. Tanken er jo at dette vil skape en god dynamikk, 

gjensidig respekt og at barna ønsker å være på lag med oss. Jeg føler vi har 

lykkes med å få en god relasjon til ALLE barna! Men som dere som foreldre 

vet og sikkert erfarer hver dag, så er ikke det ikke bare "blind lydighet" og 

"engleunger" som følger med denne tryggheten. Det er når barn føler seg 

trygge at de også tør å vise sine verste sider.  

 

Mine tanker etter september er at barna ønsker å være på lag med oss, men at 

de også er trygge nok på oss til å utfordre oss iblant. Det har vært endel 

"fintesting av grenser" i september. Ikke bare i forhold til oss voksne, men 

også barna seg imellom. En meget kjent filosof ved navn Eriksson, kom frem 

til at det er i alderen 3-5 år vi utvikler samvittighet og skyldfølelse (den 

psykososiale utvikling), og dette er noe som må erfares, "kjennes på inni seg", 

og ikke kan læres kun ved prating. 

 

"Barnehagen skal aktivt legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom 
barna og personalet og mellom barna, som grunnlag for trivsel, glede og 
mestring. Personalet skal arbeide for et miljø som ikke bare gjør barna til 



mottakere av omsorg, men som også verdsetter barnas egne 
omsorgshandlinger." 

 

-Rammeplanen 

 

Mye av det vi har jobbet med i september, har dermed vært å få positiv læring 

ut av mer uheldige situasjoner. 

I starten av måneden var jeg på tur med alle Storefotene. Det var endel 

småkjekling om bagateller på turen, barn som kommer til voksne for å 

sladrer for å få oss til å ordne opp. Vi hadde matpause på Røyse skole, hvor jeg 

da spør "hvem er det som passer på at dere har det bra i barnehagen?"  Det var 

flere som mente at det var oss voksne, eller Knut Emil, men så var det også 

heldigvis noen rådyr som kjenner meg fra før, som sa "oss selv!"  Vi 

reflekterte litt rundt det og hva det betydde, men her vil jeg nå gå videre. 

(Poenget er at man kan ikke gå rundt resten av livet og overlate konflikter til 

voksne.. plutselig er man voksen selv, og har ikke lært å håndtere det selv, 

hvordan skal man da hjelpe de som da er barn? Jeg må også nevne at vi har 

reflektert litt om dette med felles ansvar). 

 

Senere en dag etter lunsj, så stod flere av barna å ventet på rista (ute mellom 

dørene til elg/rev og rådyr). Ei jente kom inn og sa at det var bråk. Jeg kikker 

ut, og ser at flere av guttene har en bumpelek, jeg registrerer også at alle var 

glade, samt med på leken, så jeg sier intet. Etter et par minutter titter jeg ut 

igjen, og ser litt på leken. De har fremdeles glade fjes, men mens jeg står å 

kikker, så er det en av de bakerste gutta som detter på rompa, og får litt 

vondt i hånda når han lander. Det var ingen som hadde dytta han, men pga 

mye bevegelse i leken så blir han skumpa overende. Han begynner å gråte, og 

leken stopper momentant. Storefotgutta står og ser på han, men leken har 

stoppa. Gutten som falt, reiser seg opp, og slår til en av Storefotene midt i 

magen. Jeg står fremdeles og observerer, men er klar til å bryte inn om det 



skal gå helt galt. Det som nå skjer, klarer jeg ikke helt å henge med på, men på 

en eller annen måte får Storefoten som blir slått, samt Storefoten ved siden 

av, snudd dette til å bli lek igjen. Dette kunne fort blitt en ny konflikt for en 

voksen å løse opp, men i stedet ordnet Storefotene opp, og fikk gutten som 

fikk vondt i godt humør igjen, og leken fortsatte! Selv om denne situasjonen 

endte overraskende bra, så tok jeg en evaluering med de involverte guttene, 

og snakket litt om hvordan situasjonen hadde løst seg. Jeg må også si at det 

er ikke mye konflikter akkurat i den gjengen.  

 

En annen dag da alle var vel urolige, så hadde jeg gitt beskjed om at vi ikke 

gikk ut før alle hadde rydda og satt pent på plassen sin. Etterhvert falt en etter 

en til ro, men det var fremdeles ei lita Røde fjær som surra rundt på gulvet i 

sin egen verden. Jeg sa ingenting, bare satt og så på. Så reiste en av 

Storefotene seg opp (uoppfordret, uten at jeg eller Røde fjæren hadde bedt 

om det), og hjalp henne med å rydde matboks og drikkeflaske i sekken. 

Storefoten så et behov for hjelp, og hjalp til uoppfordret.  

Både denne og forrgie situasjon kan kanksje virke som små ting, men for 3-5 

åringer så synes jeg det viser en modenhet og omsorg som jeg blir glad for å 

observere, og som jeg ønsker at alle skal ha med seg videre til skolen.  

 

Så litt tilbake til det jeg skrev i starten, om at barna driver med litt "fintesting 

av grenser". Vi har blant annet jobbet endel med at "stopp betyr stopp", samt 

at det finnes mange måter å si stopp på. For å være ærlig så er det stort sett 

jentene som driver med slikt ordkløyveri. 

Altså om noen sier "nei slutt" eller "ikke", og jeg bryter inn, og får høre "men 
han/hun sa ikke stopp.."  Men i tillegg til dette med ordkløyveri, så har vi 

jobbet litt med det å se ansiktsutrykk og kroppsspråk, samt det at noen 

ganger så gjør man ting som man vet ikke er greit før man gjør det, så det bør 

ikke engang være nødvendig å si stopp.  

 



Men tilbake til dette med å lese ansiktsutrykk/kroppsspråk. Det å kunne falle 

tilbake til at "stopp betyr stopp" er fint, men jeg ønsker også at barna selv skal 

klare å se når lek går fra lek til ikke lek. Det er på dette området det har vært 

endel "fintesting av grenser" som jeg skrev i starten.  

 

Kort oppsummering: Vi har jobbet med "stopp betyr stopp" i mange former, 

samt det å vise omsorg for hverandre, og forstå at alle har ansvar for at alle 

har det bra. 

 

 

 

Dette har vi planer om å gjøre i oktober: 

I oktober vil vi fortsette å se på hva slags forandringer som skjer i naturen, og 

vi vil igjen rette litt fokus mot fuglene våre. Hvilke fugler blir og hvilke fugler 

flyr? Og hvorfor? Og hvor? Vi vil også se om vi kan finne noe ute i naturen vi 

kan lage fuglemat av. Vi vil også følge med på hva som skjer med Rognhild 

fremover, vil hun forandre seg?? I skogen vår skal det som vanlig være elgjakt, 

så når de jakter vil avhenge litt av hvor mye vi får vært i skogen. Vi vil 

mesteparten av oktober være på Trollhaugen og litt på Solplassen, og det vil si 

at det må jobbes litt med ved. Veden skal i hus før snøen kommer så vi kan 

nyte kulinariske måltider a’la Christel og deilig kakao på kjølige høstdager.  

 

Høsthilsen fra Rådyrgjengen 

Christel, Bjørgvin, Mari og Marthe 


