
  

 

  

Oj, oktober kom plutselig! Og vi har startet med månedens viktige tema: psykologisk 

førstehjelp – grønne tanker – glade barn! Det er jo forskjell på tanker og følelser, men ikke 

alltid lett å skille, de henger sammen på et vis, og de er med oss hele tiden, hele dagen. 

Mestrer vi tankene, følelsene og til slutt handlingene våre, ja da snakker vi om LIVSMESTRING! 

Grønne tanker, glade barn (salaby.no) 

 

Barnegruppa - VI : 

I forrige månedsbrev hørte dere om at overgang fra småbarnsavdeling til STORE Elgtråkket 

ikke alltid er så lett etter en lang sommer. Nå kan vi heldigvis si at det er ikke er så mange tårer 

og trist lenger å si ha-det på morgenen. Barna har blitt tryggere på oss og på hverdagen vår. 

 Rutiner som gjentar seg er bra for å føle seg trygg. Vår rutine om morgenen med samling i 

garderoben kan være med på å skape forutsigbarhet og trygghet. Samlingen trenger ikke vare 

så lenge alltid, men vi ser hverandre, vi snakker om de som ikke er her, vi klapper stavelsen i 

navnet vårt og sier «hei» til alle. Også trekker vi ny høvding hver mandag, forteller hvor vi 

skal/hva som skal skje, eller formidler tema. Vi ser at barna nå kjenner godt til hvordan vi har 

det i samlingen. Vi forventer jo at barna sitter rolig på plassen sin for å følge med, men det er 

ikke alltid så lett å sitte rolig! Vi jobber med saken og vi vil gjerne få det til, fordi vi håper det  

skaper en god start på dagen, som sagt forutsigbarhet, også kan barna rett og slett øve seg på 

å høre etter på beskjeder og høre på hverandre når noen vil fortelle noe. Vente på tur, og ikke 

snakke i munnen på hverandre. Flere vil gjerne fortelle noe. Noen har alltid noe de vil si, og 

noen vil ikke si noe i det hele tatt, men da må vi allikevel høre om de vil si noe/fortelle noe. 

Igjen er det fellesskapet som er viktig. I vår barnegruppe er det ikke alltid alle som sier noe når 

vi er alle samlet, da blir det viktig for oss å kunne bruke de naturlige gruppene som blir i løpet 

av dagen, slik at alle kan få si noe og bli hørt og sett.  

Det er ikke til å unngå at det oppstår uenigheter eller konflikter i vår barnegruppe. Alt fra «jeg 

vil stå der», «jeg hadde den først», «du får ikke komme i bursdagen min», hører 

vi…nulltoleranse for konflikter går vel ikke i en barnehage?? Sondre Bjarman i podkasten 

«Tidligvakt» har blant annet sagt at: enhver konflikt er en gyllen mulighet til å lære noe stort 

og viktig – om seg selv, verden, følelser og alt! Det er en verdifull erfaring i å være uenig! 

Hvordan vi voksne i barnehagen håndterer og takler konflikten betyr mye. Vi må ha tid til å 

høre hva som skjedde, barna må få si sin side av saken, ikke ta noens side, men være begges 

ambassadør. På Elgtråkket vil vi også ha «Elg-ting»! Det kan være situasjoner eller konflikter 

mellom barn som vi tar opp i «fredstid». Da kan flere sitte sammen og vi kan fortelle om noe 

som har skjedd, samme dag, eller bare for noen minutter siden. Vi kan spørre barna hvordan 

vi kan løse det, hva kan vi gjøre istedenfor det som skjedde som ikke var bra eller ikke var så 
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hyggelig. Barna kommer med gode forslag til løsninger! Løsningene kan vi i ettertid minne 

barna på, når vi klarer å være i forkant av en mulig konflikt…! 

Barnehageloven forteller oss som jobber i barnehagen at vi har en AKTIVITETSPLIKT. Det vil si 

at vi skal følge med på barnas psykososiale miljø – vi har plikt til å følge med på om alle barna 

har det bra, at de er inkludert, har det bra og ikke blir utestengt, mobbet eller krenket. Ser vi 

at et barn ikke har det bra skal vi undersøke og sette inn tiltak. Det samme skal vi gjøre dersom 

dere foreldre opplever at barnet ikke har det bra i barnehagen – igjen er vi avhengig av 

gjensidig samarbeid og kommunikasjon. Barnehagemiljø (udir.no) 

Dette henger sammen med HANDLINGSPLANEN som vi skrev om sist og som dere har fått som 

dokument i visma. Dere er også med på å påvirke barns miljø – dere må følge med og si ifra til 

oss om barna sier noe fra barnehagen som er utrygt, vondt, ubehagelig.  

Lokalt planverk for barnehage og skole - Hole kommune 

Alt dette handler på mange måter om en av verdiene i vår barnehage – INKLUDERING. Vi skal komme 

tilbake til dette, men her er en liten film dere kan se så lenge, om hva rammeplanen sier til oss som 

jobber i barnehagen om et inkluderende fellesskap!  Film: Inkluderende fellesskap (udir.no) 

 

Fagområdene: 

I september jobbet vi med forberedelser til høstsuppe, og det ble høstsuppe til alle! 

Fagområdene kan fortelle oss hvordan vi jobbet med tema. Som sagt tidligere er noen av 

områdene mer tilstede i tema en andre. 

Kommunikasjon, språk og tekst: Vi øvde på sanger og reglen om «Plukke, plukke pære». Vi 

satte ord på grønnsaker vi hadde i suppa. Grønsaker er et overbegrep. Vi lagde invitasjoner, 

de største var opptatt av bokstavene til seg selv eller mamma og pappa, og vi  snakket om hva 

en invitasjon er. Å kunne fortelle hva noe er, kan være en øvelse til å stimulere språket mer. 

Kropp, bevegelse, mat og helse: Suppe med grønnsaker er sunt for kroppen! Baking fikk vi 

ikke til denne gangen… 

Kunst, kultur og kreativitet: Alle fikk være kreative da vi lagde invitasjoner. Og høstsuppa har 

blitt en av barnehagens tradisjoner/kultur. Grønnsaker er også en del av kulturen i vårt 

samfunn – jordbrukskommune med grønnsaker på jordene… 

Natur, miljø og teknologi: Vi ba alle ta med skål og skje for å spare miljøet. Barna hadde med 

forkle og potetskrellere. Skrelling var ikke så lett, det er jo en egen teknikk. Det samme gjelder 

med kniver og kutting. Vi snakket om hva en kokk er, hvor jobber kokken, hva har kokken på 

seg, noen fikk låne en kokke-hatt og forkle.  

Antall, rom og form: Vi måtte telle poteter, hvor mange vi hadde skrellet. Barna spurte om å 

få flere gulrøtter som de ville skrelle, vi sa det var to til hver. Også sa vi at vi må dele opp 

gulrøttene i mindre biter, dele i 4, men hvordan deler vi i fire?  

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/barnehagemiljo/
https://www.hole.kommune.no/lokalt-planverk.379400.no.html
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/film-inkluderende-fellesskap/


Etikk, religion og filosofi: Vi brukte skarpe kniver…vi må lære oss å være forsiktig med kniver, 

lære å håndtere disse.  

Nærmiljø og samfunn: Høst er tid for innhøsting av gode grønnsaker, sikkert hjemme også. 

Gjenspeiler vi noe som ellers skjer i samfunnet eller i hjemmet? Fokus på at grønnsaker er 

sunt. Også får foreldrene se hvordan barna har det i sin barnehage, i skogen, på Trollhaugen. 

Barna var stolte over besøket de fikk! 

 

Planer for oktober:  

Som sagt i starten – vi er i gang med «Grønne tanker – glade barn». Vi bruker det materialet 

som vi har fra psykologisk førstehjelp av Solfrid Raknes. Vi vil bruke «Elg-ting» for å snakke 

med barna om situasjoner fra hverdagen. Livsmestring har blitt et viktig ord i rammeplanen, i 

barnehagen og i skolen også – mer film her     Foredrag: Livsmestring og helse (udir.no) 

Filmer og nettsider er brukt her for å synliggjøre hvor viktig barnehagen er for barna våre – og vi som 

jobber her har alt å lære for å kunne se enkeltbarn og barnegruppa vår! 

 

  

 

 

 

 

 

Høst-hilsen fra Bjørgvin, Koko, Camilla, Xaviara og Nima 

 

 

 

 

Datoer å huske på i oktober: 

• 5.10 SYVER 4 ÅR!! HURRA!! 

• 10.10 Verdensdagen for psykisk helse – dans og varm 

drikke til alle som vil kl.15.15. 

• 12.10 HA-MED-DAG (på en onsdag, bare denne gang!) 

• 21.10 EDISON 3 ÅR!! HURRA!! 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/webinar-livsmestring-og-helse/

