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Sit Barn Dragvoll eies og drives av studentsamskipnaden Sit.
Barnehagen består av 3 avdelinger for barn fra 0-3 år, og 2 
avdelinger for barn fra 3-6 år. Vi har en egen uteavdeling med 
vekt på tur og friluftsliv. 

Barnehagens pedagoger er førskolelærere, 
assistenter og barne- og ungdomsarbeidere, med variert og 
spennende erfaringsbakgrunn. Driften av barnehagen sikres 
gjennom Lov om barnehager og Rammeplan for barnehagen, i 
tillegg til vår egen årsplan.

Årsplanen skal synliggjøre de grunnleggende verdiene og 
arbeidsmetodene i vår barnehage. 
Lederansvaret i barnehagen er plassert hos styrer, pedagogisk 
konsulent og pedagogiske ledere.
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Samarbeid barnehage-hjem
Barnehagen skal tilby barnet andre 
opplevelser og erfaringer enn det får 
sammen med familien. Et godt samarbeid 
mellom hjemmet og barnehagen er viktig 
for både barn og foreldres trygghet, 
og bør preges av gjensidig respekt for 
hverandres ansvar og oppgaver. 

Gjennom foreldresamtaler deler 
man erfaringer og tanker, noe som 
ofte bidrar til at begge parter lærer 
å forstå barnet bedre. Gjennom 
foreldremøter, samarbeidsutvalg og 
deltakelse i foreldreråd, medvirker 
foreldre i barnehagens virksomhet. 
Foreldresamtaler og foreldremøter 
gjennomføres på høst og vårparten, eller 
etter ønske. 

Studentretta tilbud
I hektiske perioder, for eksempel 
i forbindelse med eksamen, vet vi 
at foreldre kan ha behov for ekstra 
avlastning. Sit Barn har derfor et 
tilbud til barn kalt «kulturverksted». 

Kulturverkstedet er åpent to kvelder 

i uka, samt lørdager. Mer informasjon 
om åpningstider og påmelding finnes på 
hjemmesidene www.sit.no/sitbarn. Ved 
behov, for eksempel ved praksisperioder, 
kan vi tilby utvidet åpningstid i 
barnehagene etter avtale med personalet. 
Vi har også eksamensgaranti, slik at 
foreldre får mulighet til å gjennomføre 
sin eksamen selv om barnet blir sykt 
(studentretta tilbud gjelder kun for 
foreldre som er studenter).

Den gode hverdagen 
Hverdagen er rammen rundt det gode livet 
i barnehagen. Den skal preges av glede 
og humor, og ha rutiner som gjør dagen 
forutsigbar for barnet. I hverdagen lærer 
man å forholde seg til hverandre, bygge 
relasjoner og knytte vennskap.
Hos oss har hverdagen et stort fokus. 
For oss handler en god hverdag om å 
skape et godt og trygt miljø for barna 
som går i barnehagen. Omsorg, lek og 
læring henger tett sammen. Barn trenger 
å føle seg trygge, for å kunne utforske 
og leke i barnehagens omgivelser. 
Gjennom gode rammer og rutiner blir 
dagene forutsigbare, og det blir enklere 
for barna å forholde seg til alt det nye og 

www.sit.no/sitbarn


5

spennende de opplever hver dag. 

Våre verdiord
Dette er våre verdiord og de skal synliggjøre 
hva vi har spesielt fokus på i hverdagen. 
Verdiene skal gjenspeile seg i måten vi 
jobber på i forhold til alle menneskene 
i barnehagen, og verdiene skal vises i 
hverdagen vår i barnehagen. 

Engasjement
Alle barn skal møtes av lyttende og kreative 
voksne, som setter lek, glede, humor, fantasi 
og spenning i høysetet. 
Alle barn skal møtes som undrende og 
utforskende, med ulike interesser og ønske 
om å medvirke.

Mestringsfølelse
Alle barn skal få utfordringer ut ifra sitt 
ståsted. De skal få nødvendig støtte, for 
å greie litt mer enn de ville greid på egen 
hånd. Vi ønsker å gi barn motivasjon til å 
prøve, tro på seg selv og stolthet, ved å gi 
anerkjennelse for alle forsøk, og aksept for at 
det er lov å feile. 

Fellesskap
Alle barn skal oppleve at de er viktige for 
fellesskapet. Vi skal ha et inkluderende 
miljø, med nulltoleranse for systematisk 
utestenging og mobbing. I vår barnehage skal 
barn oppleve respekt, toleranse og ansvar 
både for seg selv, andre og omgivelsene.

Øyeblikket
I vår barnehage tar vi oss tid til å være 
tilstede her og nå. I øyeblikket finnes 
hverdagslykken og gleden over de små 
tingene. Vi må ta oss tid til å stoppe opp og 
undre oss sammen, og ikke være så opptatt 
av å finne de riktige svarene.

Forskjellighet
Vi ser på forskjellighet som en ressurs. 
Alle mennesker er forskjellige og det er 
spennende. Vi ser forskjellig ut, vi liker 
forskjellige ting, vi kan forskjellige ting, vi 
snakker forskjellig (språk og dialekter) osv. 
Tenk hvor kjedelig det hadde vært om alt var 
helt likt.
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Barns medvirkning 
Omsorg, lek og læring bidrar til barns danning. 
Danning er en livslang prosess, og handler blant 
annet om å utvikle evne til å reflektere over egne 
handlinger og væremåter.  Danning skjer i samspill 
med menneskene og omgivelsene. 

I barnehagen er barna en del av et demokrati. Dette 
innebærer å erfare at egne meninger blir hørt, å 
samarbeide med andre, og å være en del av et 
inkluderende felleskap. Barn skal medvirke i sin 
barnehagehverdag.

Barns medvirkning forutsetter kompetente 
pedagoger som lytter, og som ser barnas initiativ. 
Det krever at vi ser hva barn vil og kan, men også 
hva vi ser barn har behov for. Alle barn innehar en 
unik kompetanse, og for å løfte fram denne, krever 
det at vi gir barna tid og rom til å bruke den. 

Vi må hele tiden reflektere over hva barn trenger 
hjelp til, og hva de gjennom veiledning og 
oppmuntring kan klare selv. Dette er viktig for 
utvikling av selvfølelse og selvtillit.
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Gjennom observasjon og samspill med barna, reflekterer 
vi over det vi ser og gjør. Dette er spesielt viktig i arbeid 
med de yngste, som uttrykker seg gjennom kroppsspråk, 
mimikk og lyder. 

Prosjektarbeid
Å lytte til barnas tanker og interesser ender ofte opp i et 
prosjektarbeid. Når vi jobber med prosjekter leter vi etter 
«spor» i barnegruppa, samtidig som vi jobber med å gi 
barna impulser, inspirasjon og verktøy. 

Det kan være at de aller yngste barna er svært opptatt av 
insekter, eller at de eldste barna deler en felles interesse 
for verdensrommet. Vår jobb er å tilrettelegge for at barna 
skal få utforske de fenomenene de er opptatt av. 
 
Dette krever pedagoger som løfter fram barnas ideer, 
tilrettelegger, er nysgjerrige og kreative. Barna blir også 
viktige bidragsytere for hverandre, de deler sin kunnskap 
og hjelper hverandre fram. Å skape og oppleve noe 
sammen, styrker både gruppefølelsen, og den sosiale 
kompetansen til hvert enkelt barn.
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Å forholde seg til andre er det mest vesentlige man lærer i 
barndommen. 

Å jobbe med prosjekt handler om å møte barna der de 
er, på deres nivå og utvikling. Et prosjekt med de yngste 
vil se annerledes ut enn et prosjekt med de eldste. Hos 
de yngste vil det å holde en blyant, å få prøve seg fram 
med ulike redskaper være det viktigste. 

Gjennom progresjon, vil neste steg være å utfordres til 
å uttrykke seg gjennom bruk av redskaper, for eksempel 
tegne noe som er knyttet opp i mot et tema, for eksempel 
dyr eller transport. Produktet er ikke det viktigste men 
det vi lærer underveis. I tillegg til progresjon gjennom å 

mestre ulike redskaper, lærer også barna mer; 

Hvordan ser en geit ut? Hva spiser den? Hvilke 
farger har den? 

I et prosjekt om lys vil det hos de yngste kanskje være 
nok å oppleve hvordan lyset fungerer. Hos de eldste vil 
det være viktigere å snakke mer om lyset, og finne nye 
måter å utforske lyset på. Mer om hvordan vi i Sit Barn 
jobber med progresjon gjennom prosjektarbeid finnes 
her: progresjonsdokument.

https://www.sit.no/sites/default/files/media/progresjons%20dokument%20rev%20mai2014.pdf
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Språket er et viktig redskap når en skal forholde 
seg til andre. Barna oppmuntres til å bruke språket i 
alle sammenhenger i barnehagen. Vi legger til rette 
for et rikt og variert språkmiljø ved hjelp av samtale, 
høytlesning, fortelling, lytting, sang, drama, rim, 
regler, tilgang til bøker og bruk av IKT. Observerer 
vi at noen har spesielle utfordringer knyttet til 
sin språklige utvikling, har vi god kunnskap og et 
rikt utvalg hjelpemidler til støtte i dette arbeidet. 
Språkgrupper kan være en god metode.

Pedagogisk dokumentasjon
Pedagogisk dokumentasjon er viktig for oss når vi 
skal jobbe med prosjekter, eller når vi reflekterer 
over hvordan barn lærer. Når vi dokumenterer ser vi 
med nye øyne.  Bilder, tekst og film hjelper oss til å 
se, reflektere over og vurdere det som har skjedd, og 
hjelper oss videre i prosessen. 

Vi bruker dokumentasjoner som redskap for 
refleksjon, men også sammen med barna for å se 
hvordan et prosjekt kan drives videre. Ved hjelp 
av månedsfokus og foreldrenett dokumenterer vi 
også ovenfor foreldre, slik at de får innblikk i hvilke 
opplevelser og erfaringer barna får i barnehagen. Se 
eksempel i vedlegg 1 & 2, månedsfokus for storbarn 
og småbarn. 
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I lek og samspill lærer barn 
seg å forholde seg til andre, de 
bygger relasjoner og knytter 
vennskap. Derfor er vi også 
opptatt av den frie leken, både 
ute og inne. Barn må få god tid 
til egen lek, fordi barn gjennom 
leken lærer av alt de opplever og 
erfarer.

Pedagogenes oppgave blir å 
tilrettelegge for ulike typer lek, og 
være veiledere og rollemodeller 
for barna. I barnehagens rom 
må barn få tilgang til ulike 
materialer som bidrar til lek og 
samspill. Våre rom er til enhver 
tid foranderlige, ut i fra hvilke 
leker, materialer og romløsninger 
barnegruppa har behov for.

Gode inneareal og flotte 
uteområder gir oss varierte og 
gode muligheter for bevegelse 
og uteliv. Vi har store uteområder, 
og vi ønsker at barna skal få gode 
opplevelser og oppleve glede når 

de er ute. Vi drar på turer både i 
nærområdet og med bussen til 
spennende steder. 

Barnehagen er Grønt Flagg 
sertifisert, og vi er opptatt av at 
barn skal få et godt forhold til det 
å ta vare på og bruke naturen. 
Dette innebærer å behandle 
naturen med varsomhet når vi er 
ute i den. Vi har spesielt fokus på 
fysisk aktivitet og helse i Grønt 
flagg arbeidet. 
Vi har tilgang til idrettsbygget 
på NTNU Dragvoll, hvor barna får 
utfolde seg fritt i gymsalen. 

Bevegelsesglede er vår 
satsning i forhold til alle barna 
i barnehagen, men spesielt i 
forhold til skolestart. De eldste 
barna møtes hver uke til sirkus. 
Her får de nye utfordringer, de 
balanserer, sjonglerer og trener 
seg på ulike kunststykker. Barn 
har ulik kompetanse, og i sirkus 
er det slik at alle gode i noe. Å 
bejuble og anerkjenne hverandre 
er en viktig del av sirkus.
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Før skolestart skal barna ha fått gode forutsetninger for å ha mot til å 
prøve nye ting, utfordre seg selv, og kunne samarbeide med andre. 
Etter jul tar pedagogisk leder kontakt med skoler som er aktuelle, for 
å få innsikt i deres tanker om forberedelse til skolestart og planer for 
innskriving. 

I en aktiv hverdag er et godt kosthold viktig. Vi er derfor opptatt av å tilby 
gode måltid. Til frokost serverer vi havregrøt. Til lunsj har vi brødmåltid 
to dager i uka, og varm mat tre dager i uka. Frukt og grønnsaker serveres 
hver dag. 

Vi ønsker å være en barnehage med mye kreativitet og kulturelle 
opplevelser. Barna får være skapende, og utvikler sin estetiske sans 
gjennom formingsaktiviteter og bruk av ulike materialer. 

Sang og musikk bidrar til fellesskap og mye glede, og vi har derfor 
et stort fokus på musisk aktivitet. På småbarnsavdelingene har vi 

musikksamlinger for de aller yngste, i tillegg har vi sangsamlinger 
hver fredag hvor hele barnehagen samles. 

Hver måned sender vi ut et «månedsfokus» som beskriver hva vi jobber 
med på hver avdeling akkurat nå, og hva som er vårt fokusområde. 

Dragvoll, 2016.
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Månedsfokus for Dammen
Oktober

I september hadde vi et kunstprosjekt hvor barna jobbet 
med ulike typer materialer for å lage troll. Troll ble lagd i 
naturmaterialer som vi både malte og limte på, og barna har fått 
et bilde av et troll hver som henger i gangen.
    
En dag ble det baking, hvor barna bakte Bukkene Bruse. Det ble 
bru, troll, bukker og mye mer!

På bakgrunn av prosjektet om troll ser vi at rolleleken har 
blomstret. Barna leker at de er troll, og det er mye fantasi ute 
og når barna går på trolljakt i skogen. Er det et stort eller et lite 
troll der oppe? Hvilken lyd lager det, og hvilken farge har trollet? 
Kanskje har det to hoder, og kanskje trollet spiser barn? Uffamej, 
det er ganske så skummelt, men veldig moro!
På bakgrunn av at vi har jobbet mye med eventyret om Bukkene 
Bruse er dette også noe som gjenspeiler seg i det daglige. 
Overalt lekes Bukkene Bruse. Spesielt i garderoben er det 
populært. Trollet kan da gjemme seg under benken. 

«Æ e den minste bukken, du kan vær den mellomste»! 
«Og æ ska vær den største»! 

Disse observasjonene fremmer det positive med å jobbe i 
prosjekt. Det vi gjør sammen i et prosjekt er viktig, men ofte 
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er det som skjer mellom barna i det daglige enda viktigere. Å gi barna 
impulser skaper rom for nye leksituasjoner. Barna har vært sammen om 
noe felles, og gjennom dette skapes et fellesskap og et engasjement 
omkring det samme. 
«Barn lærer og utvikler en sammensatt kompetanse gjennom 
leken. Ved å late som, går barn inn i sin egen forestillingsverden, tar 
andres perspektiv og gir form til tanker og følelser» (Rammeplan for 
barnehagen s.26). 

Hva skjer fremover?
Den 13. og 14.oktober er det planleggingsdager i barnehagen, og 
barnehagen er da stengt. Vi har foreldremøte den 20.oktober. Egen 

invitasjon er sendt ut. Gjennomføring av foreldresamtaler vil bli på 
slutten av oktober/starten av november, og jeg kommer til å legge ut en 
oversikt på foreldrenett hvor dere kan melde dere på samtale. 
Fokus for oktober.
I oktober kommer vi til å fortsette med prosjekt om troll, hvor vi også 
kommer til å inkludere folkeeventyr. Vi har allerede lest og sett «Gutten 
som kappåt med trollet». 

Et annet fokus for oss er språkarbeid og språklig kompetanse. Hos 
oss som jobber på Dammen handler det i hovedsak om å reflektere 
over hvordan vi inkluderer språkarbeid i de daglige aktivitetene våre, 
og i overgangssituasjoner. Vi som personale i barnehagen er viktige 
språklige forbilder. 

Er det Bukkene Bruse mon tro? 
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Under måltider, under påkledning, når vi leser bøker, tegner, perler, 
maler, ja i alle deler av dagen. Vi må være tydelige voksne, som bruker 
språket aktivt. Vi må også utfordre barna til å bruke språket aktivt selv, 
for eksempel gjennom å spørre «hva må du ha på deg nå»?, eller 
«hvordan kan du gjøre det da»?, i stedet for at vi instruerer barna. Det 
å utfordre barna på å fortelle hva de vil, selv om vi forstår det, er også 
viktig.

Det er lett at vi som voksne overstyrer og handler, før barna får 
beskrevet selv hva de ønsker eller har behov for. 
Planen vår framover er også å jobbe mer bevisst med språk i mindre 
grupper. Noe vi ser at vi kan jobbe med er preposisjoner. Over, under, 
på, av, etter, oppå, før, gjennom osv. Når vi leser bøker bruker vi bildene 
bevisst. For eksempel kan vi spørre «Hva er det som ligger under 
bordet»?, eller utfordre barna til å beskriver det de ser på bildet. 

Ulike aktiviteter i grupper vil eksempelvis være spill som utfordrer både 
språk og matematikk, lesing av bøker, samlinger hvor barna forteller 
noe fra hverdagen sin, leker, sang og bevegelser. Interesser som 
barna har er også med på å fremme språkarbeid. Felles opplevelser 
og aktiviteter gir unik mulighet for kommunikasjon mellom barn, og 
barnehagen må sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer 
med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for 
tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser (jf. Rammeplan for 
barnehagen s.29). 

Nå har vi også startet å jobbe litt med farger, det å beskrive hvilke 
farger vi finner i rommet, på klærne o.l er noe vi ofte gjør. For oss 
innebærer også en positiv erfaring med språk at vi ikke «retter» på 
barna. For oss er det viktigere at barna er trygge på å kunne uttrykke 
seg. Når barna er trygge på å fortelle og bruke språket, blir det også 
enklere å få trening, blant annet på lyder som er vanskelige. Et 
eksempel på dette er «R» og «K»-lyden. Når vi holder på med farger 
kommer dette naturlig. «gRønn» eller «Rød». Eller når vi spør barnet 
som spør om hjelp i garderoben «Hva skal jeg hjelpe deg med»? og 
svaret er «JaKKa», jobber vi bevisst med at barna skal få bruke språket 
selv, og gjennom dette på trening på å uttale seg. 

Preposisjoner forteller også noe om tid. I samlingene våre har vi blant 
annet sunget «Hvilken dag er det i dag»? Hva er det som avgjør hvilken 
dag det er? Når vi synger på mandager har det nettopp vært helg. Vi 
snakker da om at mandag kommer etter søndag. Før søndag er det 
lørdag. Lørdag og søndag er helg. Slik snakker vi om alle dagene våre. 
Vi snakker også om hvor mange ulike dager vi har. Til sammen er det 7 
dager, og mandag er den første dagen i uka. 

Hvilken dag er det i dag, hvilken dag er det i dag, er det… 
onsdag? JA. 

Hilsen oss på Dammen.   
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Månedsfokus på Bekken
November

«Å!» «Se!»
I oktober har det skjedd mye spennende på Bekken. Vi har 
dessverre ikke klart å legge ut like mange dokumentasjoner slik 
at dere har fått sett det, men vi håper dere har fått med dere litt av 
det i dialog med oss i henting og bringing. Den store interessen for 
kråka og skjæra har roet seg litt ned, men vi ser mange egenskaper 
sitter igjen hos barna etter de erfaringene. På turer, der vi gjerne 
var på leting etter kråka, skapte voksne og barn ofte et felles fokus 
rundt noe man fant. «Å!» «Se!» ved å uttrykke dette høyt med et 
stort og forundret ansikt samlet alle barna seg rundt for å se hva 
som var funnet. Om det var en edderkopp eller en pinne, det var 
ikke så viktig. Dette er noe vi ser tydelig hos alle barna, når man 
finner noe inne, eller ønsker å starte en lek, så starter det ofte 
med et stort overrasket ansikt og et «Åå!». Dette møter de andre 
barna. Noen kan si «Åå!» sammen med barnet som startet og de 
ser på hverandre og ler. Noen av barna legger til mer informasjon 
i initiativet sitt, og dette kan være med på å skape en enda mer 
kompleks lek.

 «Se! Åå!» sier et barn, og man fanger straks oppmerksomheten 
til alle i nærheten. «Å? Hva? Ser dere noe?» spør den voksne. 
«Kråka!» svarer barnet. Og det pekes. Alle kikker mot stedet hvor 
barnet peker. «Kråka!» gjentar noen andre, og barna enes om at 
der er kråka. Den voksne ser heller ikke kråka, men er såpass lur at 

den skjønner at nå, nå er det på lat. «Ja, se der ja, der var kråka.» 

Ved å ta slike initiativ viser barna at de mestrer den utfordrende 
lekferdigheten å forstå at noe er på liksom. Dette er en ferdighet 
som må til for å sette pris på det sosiale samspillet i leken ved 
at de kan lese og tolke sine lekekameraters handlinger (Öhman 
2012, 123 -124).
Vi ser at barna lærer av hverandre, i starten var det de eldste 
som var tydelige med «Å!» og «Se!», nå har de yngste også 
kompetansen til å ta et slikt tydelig initiativ. Vi ser at det å forstå at 
noe er på liksom er noe flere også utforsker. Vi ser det mye i en late 
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som å spise lek som flere barn holde på med. Dette kan ofte startes av 
en voksen, hvor en voksen leder leken. Da har man en god mulighet 
til å introdusere flere måter å starte en lek på og jobbe med denne 
lekkompetansen, å forstå at noe er på liksom. For eksempel kan man 
undre og fantasere sammen over hva man lager/spiser, man kan også 
øve på å inkludere andre, man kan la andre smake på, man kan dele 
ut. Så her kan vi voksne være gode eksempler og lede samspillet 
en liten stund, før vi lar barna selv få ta over, og vi kan være aktive 
deltagere i leken i stedet. Dette ser vi barna tar godt til seg og de tar 
det med i leker de starter selv. 

Habibi og troll
Selv om kråka ikke lengre er så spennende, så har barna oppdaget 
andre ting som de kan dra på jakt etter, undre seg over og fantasere 
om. I oktober ble det en stor interesse for MiniUKAdansen, https://
www.youtube.com/watch?v=JixjzFRl7Nw. Dette er en sang og dans 
laget for MiniUKAfestivalen som vi i Sit barn arrangerer annethvert år 
i samarbeid med UKA. Denne har barna lært seg dansen til og de har 
blitt veldig opptatt av blant annet Habibi, som er sjiraffen som er med 
i videoen. Habibi var i starten veldig skummel. Barna var redd han 
skulle komme i barnehagen. Vi måtte trygge dem og si at Habibi ikke 
var farlig, men at han heller ikke kom på besøk om ikke barna ville det. 
Etter litt tid, ombestemte barna seg og ønsket han skulle få komme på 
besøk allikevel. En dag dukket han opp utenfor gjerdet. 

Det var litt skummelt, men etter hvert gikk det veldig fint. Da ville de at 
Habibi skulle komme inn, men Habibi vinket og dro igjen. Etter dette 

undret barna seg mye over hvor Habibi bodde og hva han gjorde. De 
snakker mye om at Habibi bor borte i skogen, og har flere ganger tatt 
dette med i sin lek eller når de undrer seg om ting i nærområdet. 

I det siste har også troll blitt et tema blant barna på Bekken. Johanne 
kunne fortelle at trollet hadde tatt tuten hennes, og plutselig var vi på 
trolljakt ute i barnehagen. Da ville de fleste være med, og trollet var 
ikke lengre så skummelt som det var da det ble nevnt for første gang 
på tur i august. Vi gikk rundt på området i barnehagen, vi undret oss. 

Hvor var trollet? Utenfor barnehagen, i hemmeligskogen fant vi 
ut. Vi ble også enige om at trollet var stort! Og det trampet når det gikk, 
barna viste, og trampet. Da vi gikk mot porten til hemmeligskogen 
oppdaget vi et troll! Dette var et troll som barna på Dammen har laget. 
Det var spennende. Og plutselig hadde trollet fått en smokk! Dette 
skapte mange tanker blant barna, og de undret seg og empatiserte 
med trollet, som de fant ut brukte smokk for at det var lei seg. Johanne 
var også sikker på at dette ikke var trollet som hadde tatt hennes 
smokk. Vi undret oss også om hva vi kunne gjøre, og hvorfor trollet var 
lei seg. Da begynte noen å stryke på trollet og noen gav også trollet en 
klem.  
 
Vi har undret oss mye over hvorfor barna var så interessert i 
denne kråka. Vi føler at i løpet av oktober og de ulike opplevelsene 
vi har hatt med barna, er tydelig at det er en spenning eller 
overraskelsesmomentet som interesserer. Vi opplever at 
barna ønsker å utfordre seg selv, oppleve noe nytt og utforske.                                        

https://www.youtube.com/watch?v=JixjzFRl7Nw
https://www.youtube.com/watch?v=JixjzFRl7Nw
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De viser en enorm glede og et engasjement som bidrar til et 
godt felleskap. De støtter hverandre. Det som tidligere var 
skummelt, men noen vi var innom så smått inn i mellom, er nå 
blitt spennende. Det er også blitt ufarliggjort ved at barna har 
utforsket nye sider av det. Barnepsykologen Margareta Öhman 
sier om leken at det er en trygg arena hvor barn kan utforske 
blant annet følelser, humør, og sinnsstemning. De kan prøve ut 
det som er farlig på en ufarlig måte; 

«Leken skjer innenfor en trygg ramme og er bare på liksom. 
Det finnes ikke noe riktig og feil i leken. Det går enkelt ikke an å 
mislykkes. Leken befrir barn fra stress og press » (Öhman, 2012 s. 
96) 

Etter barna hadde funnet trollet og vi hadde undret oss sammen, 
delte vi oss litt, og barna tok egne initiativ og dro leken videre 
på sin måte. Vi så at leken varte i lang tid, over flere dager og 
engasjerte mange av barna. Etter hvert kom månebarna bort for 
å se, og de kunne fortelle at de visste hvor trollet bor. Barna fra 
Månen tok hånda til Bekkenbarna og leide de opp i skogen. Der 
pekte de og fortalte om at trollet lå og sov inne i skogen. Noen 
mente det var farlig, andre mente at det var et snilt troll. Dette 
viser hvordan barn kan dele erfaringer med hverandre og sammen 
engasjere seg i en lek. Månebarna viser en god lekkompetanse og 
deler den med Bekkenbarna.
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Skummelt?
Vi opplever at barna har tatt tilbake det skumle trollet. De skrur av lyset, 
og så tramper de rundt på avdelinga mens de roper «troll» og lager 
knurrelyder. De sidene ved trollet som før skapte uro, har barna nå gjort 
til sitt eget. Når de selv er det skumle trollet, så er det ikke så skummelt 
likevel. De trekker også inn trollet selv i leken inne på avdelingen. 
En dag ropte Victor, «Trollet under bordet!». Alle barna samlet seg i 
en ivrig leting etter trollet på avdelingen. De kikker under bordet og 
kryper under bordet. Leken fortsatte, de lette etter trollet rundt hele 
avdelingen. Leken fortsatte også etter lunsjen, da var det på ny i gang. 
«Trollet under bordet!» 

Dette har vært en spennende og uforutsigbar reise. Fra kråke til 
troll, fra skummelt til ufarlig, mens det hele veien har vært et felles 
engasjement og masse glede. Gjennom leken opplever barna glede og 
engasjement. Samtidig utforsker verden og skaper seg en forståelse av 
den. Vi synes dette er veldig spennende og ønsker gjerne deres tanker 
som foreldre. Vi vil gjerne høre hvordan dere foreldre opplever dette 
hjemme? Snakker barna om trollet? Eller kanskje om Habibi? Hva er 
barna opptatt av der?

Det er veldig mye bra som skjer i et slikt engasjement, og vi håper dere 
har fått litt mer innsikt i hva vi tenker rundt dette på Bekken.

 Vi vil gjerne høre hva dere tenker og gjerne om dere har noe dere kan bidra 
med?

Hilsen oss på Bekken!


