
 

 

 

 

Syklene er tatt fram og vi sier, «Kom mai, du skjønne milde»        

Nå må vi følge med i fuglekassene i skogen for det er der det skjer! 17-mai planer blir det i 

år også, vi må bare ta ting veldig på forskudd her i barnehagen på grunn av «himmelsprett’n» 

og planleggingsdagen – men flagg i rødt, hvitt og blått blir det uansett!! 

 

Evaluering av april: 

I likhet med BÆREKRAFT, som var et ord vi skulle lære noe om i mars, har verdiene som 

rammeplanen bygger på, vært vanskelige ord å forklare til barna våre. Hvorfor har vi egentlig 

snakket om toleranse, respekt, likeverd, nestekjærlighet og tilgivelse?? 

 Det har vi gjort, fordi: «Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i 

alle deler av barnehagens pedagogiske arbeid», står det i rammeplanen (R17, s.7). Det er 

barnehagens samfunnsmandat å fremme lek, omsorg, læring, demokrati, mangfold, 

likestilling, livsmestring og helse. Vi skal gjøre det i samarbeid med dere foreldre. Også er 

det i hverdagen at barna skal oppleve verdiene gjennom handling, holdninger og at vi setter 

ord på verdiene – når noe skjer kan vi si: «se, nå viste du nestekjærlighet, fordi du hjalp 

han», eller: «nå viste du respekt fordi du ventet med å snakke til hun var ferdig». Toleranse 

var det første vi snakket om og det høres ut som noen har tenkt på det vi har sagt om 

toleranse. «Å tåle noe…». Å tåle at andre har noe annet i matboksen enn meg, å tåle at vi 

har forskjellige jakker, uten at det er rart, å tåle at andre snakker er annet språk – alt dette 

uten at du trenger å si imot…dette er eksempler på hva toleranse kan være for oss i 

barnehagen vår.  

Vi skal fortsette å bruke ordene i vårt verdigrunnlag – tilgivelse må vi snakke mer om. Vi har 

forsøkt å dramatisere og bruke noen eksempler fra barnas egen hverdag, for eksempel det å 

stå på rekke, eller være høvding å gå først. I rekka så kan noen trenge seg på for å være 

først…kan vi vise respekt ved å la være å trenge seg frem? Eller omvendt, kan vi vise respekt 

ved å la noen komme før meg? Når det er en kjent regel at høvdingen går først, kan vi vise 

respekt og toleranse ved å la han/hun gå først, ikke prøve å gå forbi.  

I «gamle dager», i den forrige rammeplanen for barnehagen brukte vi OPPDRAGELSE. 

Dette var «voksenorientert» og på en måte autoritært…oppdragelse ble byttet ut med 

DANNING i den rammeplanen vi følger nå. Det er ikke lett å forklare, men vi gjør et forsøk: 
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Danning er den prosessen barnet er igjennom når det selv er aktivt i leken, i fellesskapet med 

andre/ når de er sosiale, når de utrykker seg/mener noe og får reaksjoner på det de sier og 

gjør, når de er med på å bestemme noe, når de møter motstand og når de lærer om naturen. 

Danning er alt! «Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå felles verdier og normer som 

er viktige for fellesskapet», står det i dagens rammeplan. De verdiene som vi har snakket 

med barna om er verdier som nettopp betegnes som samfunnets grunnleggende verdier.  

Så da er oppdraget vårt – samfunnsmandatet klarere: Vi skal hjelpe barna til å bli selvstendige, 

ansvarlige, kritisk tenkende og etiske individer. Vi skal støtte barnas identitetsutvikling og 

positive selvforståelse! Alt står i rammeplanen – og vi skal gjøre det I SAMARBID OG NÆR 

FORSTÅELSE MED BARNAS HJEM - dette er grunnen til at dere får denne lange 

avhandlingen om hvorfor vi snakker om toleranse, respekt, nestekjærlighet og tilgivelse på 

Elgtråkket. Det er rammeplanen vi legger til grunn for dette arbeidet. 

Evalueringen av dette arbeidet kan vi ikke se resultater av med en gang. Vipps, så har alle 

lært seg hva respekt og likeverd er! Som sagt trenger vi hjelp av dere foreldre til å både snakke 

om det og på deres måte praktisere, vise, fremme verdiene, og holdningene – våre felles 

verdier og holdninger       

 

Plan for mai: 

Fagområdet vi skal ha fokus på denne måneden er NÆRMILJØ OG SAMFUNN. Hva 

finnes i vårt nærmiljø? Kan vi gå tur eller sykle dit?? Håper på turer ut med sykkel. Men vi 

vil ikke helt slippe VERDIENE vi akkurat har snakket om, så det kommer vi til å høre mer 

om. Fuglekassene må vi følge med fremover! Der skjer det mye spennende! Det skal bli 

utstilling, så det er bare å glede seg!! 

 

Barns LEK har masse plass i hverdagen, og slik skal det også være i mai       

 

Kanskje rekker vi en båttur?? «Gjedda» er reparert og har fått nye benker, og brygga ved 

Sælabonn er reddet av super-pappa’r på Elgtråkket! Tusen takk!!  

 

Da ser vi hva vi rekker, egentlig, for mai går så innmari fort… 

 

Nå kommer Camilla tilbake til oss og det er er vi veldig glade for. Det har tatt tid, men 
endelig tilbake! Det betyr at en god vikar har sin sist dag hos oss om ikke så lenge. Alle har 
blitt glade i Martin og han har gjort en veldig god jobb hos oss! Tusen takk for omsorg, 
ansvar, barnemøter, historier om verdensrommet og greske guder, og for gode klemmer, 
høye løft og rå latter!! Takk for denne gang, Martin! Lykke til med lærlingplass og jobb 

videre       



 

 

 

 

 

 

 

 

Viktig å huske på i mai: 

• 2.mai – ERLE 4 år!! HURRA!! 

• 10.mai – Morten tar pappa-perm. Lykke til med tvillingene       

• 12.mai – litt «17.mai» markering. 

• 14.mai – planleggingsdag. 

• 18.mai – Storefot får besøk av lærere fra Røyse skole 

• 24.mai – TORBJØRN 5 år!! HURRA!! 

Foreldresamtaler skal gjennomføres på Teams (hvis vi får det til…) Nima og Didrik deler på 

dette. Invitasjon skal komme på mail, sjekk søppelpost også! 


