Månedsbrev fra
Rådyrstien
Oktober 2020
Viktige datoer i oktober:
5. oktober: Viktor fyller 4 år!
Foreldresamtaler: uke 42, 43 og 44
10. Oktober: Verdensdagen for psykisk helse.
- Tema: Spør mer. Vær oppmerksom, vise interesse, spør mer.
30. oktober: Planleggingsdag

Tilbakeblikk på September: Så var nok en måned over og vi kan se tilbake på mange
spennende dager sammen med Rådyrbarna. Vi begynner å bli godt kjent nå, mange har fått seg
nye venner og vi merker at rutiner begynner å sitte godt hos alle.
De første ukene i september hadde vi base på Trollhaugen og det første vi var nødt til å gjøre var å
bygge en ny vaskestasjon. Selv om de voksne må bidra mye på slike prosjekter så lærer også barna
av å se hva vi voksne gjør, stille spørsmål og være med å assistere. Det er viktig for oss å ha gode
installasjoner i skogen som gjør det enkelt å vaske 22 par never flere ganger om dagen.
I september er det også mange spennende ting som skjer i naturen som vi kan undre oss over.
Vinden suser i trærne, bladene kan ligne på skattekart da de skifter farge og faller ned, noen døde
svarte/blå biller lå på ryggen overalt i skogen.. Dette skapte mange undringer og det er spennende
å høre hva barna tenker om disse fenomenene som vi voksne er vant til å se hver høst. De
svarte/blå billene hadde imidlertid ikke vi voksne sett før heller så dette måtte vi sjekke opp. Vi fant
ut at dette var Skogstordivel og at da høsten kommer så dør de liggende på rygg. Disse graver
tunneler under bakken som de fyller med avføring fra dyr og her legger de eggene sine som
overvintrer. Spennende for små og store å finne nye insekter i skogen man ikke kjenner fra før.
September ble også måneden for å settes skikkelig på prøve med mye sykdom hos både barn og
voksne. Og dere foreldre skal ha en stor takk som holder småpjuske barn hjemme så ikke flere skal
bli smittet. Dessverre ble så mange av oss voksne for syke/syke barn at vi var nødt til å stenge
Rådyrstien en dag, men dette tok dere også på strak arm. Det er en krevende tid vi er inne i nå og
da hjelper det godt å ha forståelsesfulle foreldre som også ser alvoret i den tiden vi er inne i nå.

De tre siste ukene var vi på Solplassen og her er det mye spennende å gjøre. I tillegg til å se alt hva
høsten byr på så er det mange spennende lekeapparater og hytter der som gir grunnlag for masse
god rollelek. Slenghuska var det mest spennende de første dagene og i den koronatiden vi befinner
oss i så var det deilig å kunne sende barna avgårde til de destinasjoner de selv ønsket. Vi var innom
Afrika, bæsjeland, marsmellowsland og dyreparken blant annet. Masse god fantasi og spennende
tanker.
Vi har i lang tid hatt planer om å lage en hengebro opp til trehytta vår på Solplassen og da stigen nå
begynte å bli litt dårlig fant vi ut at nå måtte vi gjøre alvor ut av det. Barna har vært med på å måle
opp, sortere etter tall og lengder, tre materialene på tauene og så til sist teste den. Barna var
superfornøyde med resultatet.
Da vi hadde base på Trollhaugen begynte vi å lage en miniatyrlandsby som barna syntes var veldig
spennende å være med på å utforme. Siden vi skulle bytte base, var planen å ta med mindre grupper
tilbake til denne lille byen ved trollhaugen å bygge videre på den. Men da vi begynte å leke oss til
på solplassen begynte barna på eget initiativ å lage en ny vikingby på Solplassen! Der vokste det
frem vannforsyningssystem, langhus, lavvo/gapahuk, gjerder til husdyr, og mye mer. Det er fint å
se at barna synes det er gøy og tar initiativ til en ny by på egenhånd!
Ved er alltid et stort prosjekt hos oss på høsten, og intet unntak i år, veden må inn for vinteren.
Det er viktig for oss at barna ser verdien av å være med å bære inn ved, kløyve og stable ved. Da
kan vi ha det godt og varmt i teltet hele vinteren og vi kan lage kakao og masse annet godt på
bålet. På Solplassen startet vi i år ett lite 22-mannsforetak der barna tjente penger på å bære ved.
Pengene kunne brukes på fornøyelser som slenghusketur og tralletur. Det er utrolig hvor morsomt
det er å tjene egne penger, noen ville bruke de med en gang mens andre ville spare. Også lærte de
noe om å ta godt vare på pengene sine, det er faktisk ikke slik at hvis du mister pengen din så får
du automatisk en ny.. da måtte det jobbes mer. Masse god lærdom som man vil ha bruk for senere
i livet.
Hver uke har vi avsluttet med fredagsdisco og øving på blimeddansen. Barna tar trinnene mye
fortere enn oss voksne og det blir skikkelig god stemning før vi tar helgen.
Vi har den siste uken fått med oss Lara på Rådyrstien som skal være hos oss 2 dager i uken i
arbeidspraksis, hun har glidd rett inn i gjengen vår og vi gleder oss til å bli bedre kjent med henne
fremover.

Storefot: Vi har kommet godt i gang med storefotgrupper, og har fast gruppedag på onsdager.
Mange vil gjerne jobbe i trampolineboka hver gang, men dette vil vi variere litt ettersom vi da
hadde blitt ferdig med hele boka før jul. For at alle skal få mest mulig ut av temaene i boka, bruker
vi god tid på hvert tema. Alle skal få føle at de mestrer og at vi har tid. Vi har jobbet med temaet
mønster og mønster kan vi både finne, og lage mange steder i tillegg til i boka.

Storefot har vist stor interesse for både ved og vikingbyen. De var med å bygge opp en ny
minitatyrlandsby på solplassen og vi har begynt å lese litt om vikingbyen Kaupang. Dette vil vi
fortsette med utover i oktober.
Flere gruppedager har vi syklet oss en tur, og noen ganger har vi syklet i forveien til basen. Dette er
en gruppe som SER hverandre og tar hensyn. Vi har opplevd at når vi sykler som EN gruppe passer
alle på seg selv, i tillegg til at de passer på at andre har det bra. Dersom en henger litt, etter
observerer de det, og foreslår at den kanskje kan sykle foran
«Nå ser jeg at han ikke har det
bra, kanskje han kan sykle foran?» Når hele avdelingen er samlet er de gode til å SE de mindre
barna, men kanskje ikke alltid lett å gjøre det med de som er like gamle.. I tillegg til at vi kan
tilrettelegge faglig innhold og aktiviteter mer aldersspesifikt, Ser vi også at det er bra for det sosiale
storefoter i mellom å ha egne storefotgruppedager

September du gav oss sol og vind, bursdagsfeiring og regn på våre kinn…

Aksel 4 år!..... Miniatyrlandsby...blad i edderkoppspinn…Fiskene våre ble syke..siste båttur for sesongen..

Komunikasjon, språk
og tekst
Nærmiljø og samfunn

- Får lokal ved
- Legger merke til trær
og hogst i skogen rundt
oss.

Etikk, religion og
filosofi
- Hvorfor er det kvae i
trærne?
- Alle må bidra til et
felles gode (historen
om den røde høna)

- nye begreper: favn,
stable, bark

Kropp, bevegelse, mat
og helse

- kommunisere om
samarbeidet

- Vi bærer ved for å lage
mat og for å varme oss
- Vi lærer at veden
varmer mange ganger:
Bære, stable og fyre

VED
Antall, rom
og form

Kunst, kultur og
kreativitet
- Hvordan er det lurt å stable
ved.

- en del av den norske
kulturen

Natur, miljø og
- Vi har snakket om at
teknologi
vikingene og brukte ved
-.Veden vi brenner er fra til å få vame og mat.
trærne i skogen vår.

- Telle vedkubber

- bio brensel

- Telle penger vi
tjener og pengene vi
bruker: legge
sammen og trekke i
fra.

- Hvilke trær vi har fått ved
av
- Legger merke til hogst i
skogen rundt oss
- Finnes det andre kilder til
varme enn ved?

Oktober:
Vi bytter base til lavvoen/barnehagen og deretter står trollhaugen for tur igjen. Vi
fortsetter med tema ved og vi ser på endringene i omgivelsene rundt oss i årstiden vi er i.
Vi leser om «Den lille røde høna» som også erfarer at alle må bidra til et felles gode..

Fagarbeiderens hjørne!
Denne måneden har vi hatt litt ekstra fokus på mestring! Vi går en travel høst i møte, så jo
mer barna klarer selv, jo bedre tid vil vi få. Dessuten så er det lite som er mer
tilfredsstillende enn å klare seg selv! Et barn som spør om hjelp til alt, og får alt gjort for
seg, er ikke mer lykkelig enn det barnet som klarer å gjøre ting selv, tvert imot!
Derfor er det viktig at vi voksne lar barna få bryne seg på små utfordringer, selv om det er
lettere å bare «gjøre for dem»..
Det går så fort å ta klikken, åpne klementinen osv.. Mestring finner vi overalt i små
hverdagslige ting som vi voksne tar for gitt. Det er alt fra å klikke på sekken, til å klare å
tørke seg selv etter å ha vært på do (Storefotene, greit å kunne før skolestart). Mange
av storefotene har blitt veldig gode på det sistnevnte. Blant Hiawataene så har det å åpne
klementinen eller yoghurten selv, vært greia, og det klarer de aller fleste nå.
Motivasjonen til å prøve selv, er største utfordringen, men når de først prøver, så er et fint
tips til voksne å hjelpe til umerkelig, og så ha en opprømt «du klarte det!» med
en high five etterpå. F.eks. At man hjelper ungen med å vise hvordan å holde fingrene for
å åpne skrukorken på yoghurten, og så tar man den første vrien (det hardeste, første
klikket) når man åpner, men ungen selv skrur av korken. Neste gang vil ungen huske at
det gikk sist, og prøve ekstra hardt neste gang, og dermed få den lille ekstra styrken som
skal til for å få opp korken. «Hjelpe til umerkelig» er stikkordet, ungen føler mestring, og
får til uten hjelp neste gang :) La barna få prøve selv!
«Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og
forebygge krenkelser og mobbing.»
- Rammeplan for barnehagen, R17

************************************
Hilsen oss på Rådyrstien
************************************

