Månedsbrev fra
Rådyrstien
September 2020
Viktige datoer i September:
3. september: Foreldremøte

Storefot:
1. september: Kleivklyvern

kl. 18.00-20.00
10. september: Aksel 4 år!

Tilbakeblikk på August.
Så var vi ved veis ende i den første måneden i det nye
barnehageåret. Dette har vært en måned med flere nye
barn, og vi har alle hatt mange nye å bli kjent med. Vi
har lagt mye vekt på å la barna bli kjent og trygge
gjennom lek, og vi har hatt ett prosjekt som alle har tatt
del i og blitt bedre kjent gjennom dette prosjektet også.
Prosjektet vårt har vært livet i fjorden, og nå har vi fått
vår egen gjedde i barnehagen. Denne skal vi følge videre i
månedene som kommer og finne mat og sørge for at
den har det bra. Se mer om prosjektet i fagsirkelen senere i månedsbrevet.
Vi har fått utforsket noen nye steder og vært på steder som de gamle rådyra kjenner fra
før. Furutoppen var det første stedet vi var, og her var det trygt og godt å være for de
gamle Ekornbarna også. Her lekte vi masse rollelek som butikk og kafe, og gjemsel var en
veldig spennende regellek som alle deltok i. Og vi har plukket og spist blåbær så både
hender og ansikt har vært helt blå.
Vi har fått vært på noen båtturer i løpet av denne måneden. På disse turene har vi badet,
fanget kimer, fisket og vært på Utøya. Spennende turer med mange nye erfaringer for
mange av barna. Ikke alle hadde vært ombord i en båt før, så dette måtte også tilvennes og
ufarliggjøres. Men nå er alle trygge på å være i båten så vi håper på noen flere båtturer før
kulda kommer og båten må settes på land.

Det andre stedet vi har vært i august er Trollhaugen, og her var det spennende for både
gamle og nye etter at vi ansatte oppgraderte plassen med nye lekeapparater på den ene
planleggingsdagen. Mest populært er nok den nye slenghuska og det nye klatrenettet. Her
har det vært mange gledeshyl og sommerfugler i magen. I hytta på Trollhaugen har det
vært kafé og verksted, mye god rollelek på tvers av alder. Vi måtte også lage en
vaskestasjon der, og dette deltok barna i, så nå har vi en førsteklasses vaskestasjon med alle
nødvendige fasiliteter.
Det er en del regler vi har i Naturbarnehagen som vi er nødt til å terpe på til de sitter de
første ukene, det ene er grensene våre på basene i skogen i og med at det ikke er noen
fysiske grenser, og det andre er å komme da man hører indianerrop. Dette har vi terpet
mye på og allerede kan vi se at det begynner å komme på plass. Faste stoppesteder da vi går
ut i skogen er også viktig å få innarbeidet slik at vi til enhver tid kan holde oversikt på at
alle barna er med oss, og her har de gamle Rådyrbarna fått i oppgave å lede an til neste
stoppested. Den arbeidsoppgaven tar de på alvor og er stolte over at de kan få bidra.
Alle barna har nå fått sin egen fugl som de skal bli bedre kjent med i løpet av dette året.
Enn så lenge øver vi på hva de heter og vi ser om vi kan se de i skogen.

Komunikasjon, språk og
tekst

Nærmiljø og samfunn
- Vi har vært på båturer
med gjedda på Tyrifjorden
og Steinsfjorden.
- Vi la merke til alle
teinene på fjorden i
krepsinga.
- lært at det finnes abbor
og gjedde i Tyrifjorden

Etikk, religion og
filosofi
- vi har undret oss
sammen om hva
fiiskene spiser. Er det
greit å spise hverandre?
Hvorfor er det sånn?

- Vi har hatt samtaler om,
og undret oss over hvem
som bor i Tyrifjorden. Nye
begreper: Kimer, gjedde,
abbor, hov, sluk.

Kropp, bevegelse, mat og
helse
- Vi lekte "gjedda kommer"
- Vi lærte at fisk er sunt og
bra å spise for kroppen
vår. Men gjedde i
Tyrifjorden skal vi ikke
spise.

Livet i
fjorden
Antall, rom
og form

- Vi har tellt fisk og
sortert i grupper.
Abbor, gjedde etc.

Kunst, kultur og
kreativitet
- vi dekorerer kimeakvariet

med steiner og andre ting
vi finner i naturen.

Vi lager en markkasse med
Natur, miljø og teknologi forskjellige typer organisk
materiale for at marken
- får kunnskap og
skal trives
kjennskap til hvilke typer
fisk som bor i Tyrifjorden
- opplevelse og erfaringer
i naturen kan fremme
forståelse for naturens
egenart og barnas vilje til
å verne om
naturressursene og
bevare biologisk
mangfold.

Storefot:
Vi merket raskt hvem som tilhørte storefotgruppen i år! Ja, for de kom nemlig inn porten
tidlig i August med hodet hevet høyt og en holdning som lyste ut: «trenger du hjelp så
kom til meg, jeg er storefot og kan hjelpe deg!»
Det er mange forventninger rundt det å være storefot: trampolinebok, tradisjoner og turer
som for eksempel kleivklyveren, ski-skole, skolebesøk m.m. Barna var ivrige etter å
komme i gang, så vi startet med å lage oss storefot-merker til sekken og utdeling at
trampolineboka!
Vi vil ha gruppedager og egne aktiviter/turer for storefot. Noen ganger kan det bety at
storefot sykler i forveien til basen i skogen, eller drar på en egen tur. Etter hvert (hvis
coronasituasjonen tillater det) vil vi ha storefotgrupper på tvers av avdelingene en gang i
måneden. Da drar Storefotbarna fra elgtråkket, Revehiet og Rådyrstien sammen på turer
eller aktiviteter.

Fagarbeiderens hjørne!
Som fagarbeider på Rådyrstien, jobber jeg endel med sosial kompetanse.
Det som er viktig når man tar fatt på et nytt år med nye barn, er å bygge opp gode
relasjoner, og skape trygghet. I år har vi også endel helt nye barn som ikke har gått i
naturbarnehagen før, så da har dette vært ekstra viktig. Det viste seg at SnibTV var en fin
introduksjon for nye barn å bli litt kjent med oss, samt at Mari lagde en flott plansje(?)
med bilder. Vi fikk fort god kontakt med alle barna, og selv om det fremdeles kan være litt
gråting ved levering, så går det stort sett over så fort foreldre er ute av syne.
Da har det vært veldig kjekt å kunne avlede med akvariet! Vi har tatt med fisk i fra fjorden,
mange små kimer og ei gjedde. Det å bli med inn å mate fiskene har vært en fin overgang
fra «hadet til mamma og pappa» til det å være i barnehagen å ha det gøy. Vi har også laget
en markkasse, slik at vi har mat til gjedda utover vinteren. Det har vært vel så spennende
som selve akvariet. Barna har vært med oss voksne å grave etter mark, og etterhvert har det
også blitt en aktivitet som de driver med på egenhånd. Titt og ofte kommer det noen som
har funnet mark som de vil legge i kassa.
Hilsen Sølve Bjørgvin Roland

September:

Vi fortsetter med temaet «livet i fjorden» ved å ta vare på og stelle med fiskene våre.
Høsten er her, og vi følger årstiden med å se på og merke oss endringene i naturen: trær,
farger, lukter. Vi høster av naturen og har fokus på hva vi kan finne av mat i skog, åker og
som vi har produsert selv. Vi lar barna bli kjent med forskjellige spiselige vekster, og det
hele ender opp i den årlige høstsuppa i uke 39.

Hilsen Marthe, Christel, Bjørgvin og Mari

