
  
 
  
         
 
 
 
  
 
                                                                                                                                                                
 
Høsten har tatt et godt grep, og vi skriver oktober. Bladene faller fra trærne, og det er 
behov for å skifte ut bomull med ull  Det har vært en utrolig flott høst så langt og vi 
gleder oss til fortsettelsen  
 
Evaluering av forrige måned:   

Tre bursdager har vi feiret. Hipp hurra og takk for hyggelige feiringer  

 
                     Julie 3 år               Didrik 27 år                      Erica 5 år  
 
Vi startet måneden på Solplassen, og vi er alle enige om at skogen er verdens fineste 
leikeplass. Alle sanser tas i bruk, og fantasien blomstrer. Kongler kan være små fugler å 
leke med, planker kan være babyer og bark og pinner kan være kantklippere, treskere osv.  
 

 
Snakk om samarbeid og arbeidsglede  

 

Viktige datoer: 
Elgjakta er i gang 

3. okt. - Ha med dag 
10.okt. - Verdensdagen for psykisk helse 

11. og 12. okt.- kurs Grønne tanker 
13.okt. Storefot, Språkdag på SOS 
24.okt. - Vi markerer FN dagen  

28.okt. – Planleggingsdag, bhg. stengt 
Uke 41, 42, 43 - Student på Revehiet 

Besøk av "gamle" Storefot'er 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hurra for  
 11.10 - Urte 3 år 

21.10 - Amalie 3 år 
24.10 - Caspar 5 år 

 
 
 
 
 

Månedsbrev 
Revehiet 

Oktober 2016 



Jobben med å stable og få inn mange paller med ved, gikk så det suste. Nå er vi klare for 
fyring  
Vi har hatt besøk av studenter fra Høgskolen i Hamar. I forkant gjorde vi det ekstra fint 
hos oss, og etter en god sjauing, var det midt i blinken å få sitte i henger 'n til 4-hjulingen  
 
  
På Solplassen har vi en klatrevegg på 10 meter.  Alle som ville, har fått klatret, og vi har 
heiet og oppmuntret. Ingen klatretur er for liten, for noen er det nok å få på hjelm og 
klatresele. Noen vil kun se på. Alt etter eget ønske. Mange kom til topps og kunne stolt 
meddele, "Hørte du jeg ringe i bjella"? Klatring er øvelse for hele kroppen! Her trenes både 
styrke, koordinasjon og konsentrasjon. Spennende og utfordrende. 
 
Røde fjær og Hiawata har spikket. Da er mye å huske på, for klare spikkeregler er viktig. 
Alltid å spikke fra seg, sitte rolig, holde god avstand, kniven alltid i slira når vi er ferdig. 
Men du verden som gjengen koste seg.  
 
Båtturer er rever veldig glad i og vi er utrolig stolte og heldige som også kan legge 
barnehagehverdagen til fjorden. Her får vi helt andre inntrykk og opplevelser. Vi har hatt 
fine turer til Storøya, til Tvillingøya, til Sundvollen og til Garntangen. Vi har et rikt fugleliv 
i skogen, men det har vi også ved fjorden. Hva passer bedre enn å snakke om trekkfugler. 
Dagen etter sitter vi midtfjords og er vitne til en gjeng rett over oss, allerede godt i gang 
med sin flytur til varmere strøk. 
Vi har hatt svaner, ender og måker på nært hold.  Alle rever har hver sin fugl, på høvding 
bilde, på sekken og garderobeplassen, som vi fortsetter å følge videre  
 
En stor begivenhet i september er høstsuppe med familie på besøk. Vi skrelte og delte 
grønnsaker og tok noen smaksprøver. Barna jobbet ivrig og som vi gledet oss til besøk i 
skogen. Barna er stolte over å vise frem skogen sin. Tusen takk for en veldig hyggelig 
ettermiddag på Trollhaugen.  
 
Dagen etter, var vi klare for mer moro, og nok en stor begivenhet. Mamma og pappa 
Sigurd møtte oss ved Solplassen, og revegjengen vinket ivrig. Ikke alle er så heldige å få 
oppleve gårdsliv, men denne dagen fikk alle rever se, kjenne, smake og oppleve landbruk 
på nært hold. Eilev og Ingvild fortalte og forklarte oss, om jorda, om frø, om korn, om 
hva som trengs, om salat, og mye mer. Gjett om rever storkoste seg. Vi kjørte traktor og 
henger til gården, og da vi fikk inn i tresker,n, ja, da gikk det nesten trill rundt for flere 
rever. For en opplevelse, og det var stolte barn som vinket og smilte fra førerhuset. Da 
mamma Ingvild hentet Sigurd på ettermiddagen samme dag, løp mange rever bort til 
henne og ropte ivrig: Hei, jeg var hos deg jeg  Husker du  
For en dag, for et fint minne. Tusen, tusen takk for oss  
 

 
 

At barn får rike, felles opplevelser og del i kunnskaper på mange områder, er 
også en forutsetning for at det skal bli god lek og et godt samspill mellom 
barna.  
(Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 2011) 



 
 

      

                    
            Hyggelig ettermiddag i skogen                          Allsang i Gjedda 

           
Glede                                  Ny vennskapshuske  

          
                               Mestring                                  Konsentrasjon  
 

Se flere bilder på hjemmesiden vår                                                                                                   
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Storefot 
I september har Storefot vært på to flotte, og litt fysisk krevende turer utenfor vårt 
vanlige, kjente turområde. Først var vi på bjørnehuletur på Sollihøgda sammen med alle 5-
åringene fra de andre barnehagene i kommunen vår. Det er fint å få se andre fjes en skal 
begynne på skolen sammen med, og en av aktivitetene var å finne "sin makker" ved hjelp 
av noen kort som skulle være like. Storefotene våre fikk prøve seg på å gå bort til helt 
ukjente og presentere seg. Litt skummelt, men aller mest fint.  
Noen LEVENDE bjørner så vi ikke, heldigvis. Men noen små, brune med hvitt skum inni – 
DE både så, og smakte vi på. Mmmmm…. Bamsemums i bjørnehulen var en fin 
overraskelse. Eventyret Gullhår og de 3 bjørner var også på agendaen. De voksne hadde 
med noen rekvisitter og spilte eventyret ut til det fulle – og ungene lo godt av de "gale" 
voksne… 

Som ikke bjørnehuletur var nok på ei uke, så fleska vi til med Kleivklyver'n samme uke. En 
sprek gjeng som tok fatt på Kleiva helt nede ved Sundvollen. Oppover kleiva er det flere 
små skilt som forteller oss historien til området vi gikk i. "Vanninga" og "Snobakken", 
"doktorberget" og "lykkepotten"…. Spennende å høre historier fra gamledager, og i tillegg 
lære litt om vårt egen kultur og distrikt. Vi ble også veldig godt kjent med en bergart som 
heter rombeporfyr – eller lava-stein som de fleste kalte den i starten. Pølsespising på 
Kleivstua, bensinstopp med rød, oransje eller grønn non-stop, deretter videre tur inn til 
Kongens Utsikt – hvor utsikten uteble akkurat i år, tåka lå for tjukk nede i bygda til at vi 
kunne se noe. Trøsten var en Kvikk-Lunsj til alle ;). Nedturen gikk like bra som oppturen, 
og skravla gikk, nye venneallianser oppstod og en fornøyd, men sliten gjeng returnerte til 
Sundvollen med et smil rundt munnen.  
 
Revene har begynt på noe vi kaller adresse-jakt. Vi skal "samle" på adresser. For hva er en 
adresse egentlig? Først ute var Isak sin adresse. Han visste godt at adressen sin var 
Meieriveien 9, men vi måtte jo sjekke. Joda, helt riktig. På husveggen og garasjeveggen 
stod tallet 9. Nede ved innkjørselen til veien stod et skilt med Meieriveien på. Vi oppdaget 
plutselig andre kjente som bodde i nærheten. Julian sitt hus var ikke langt unna, og ikke 
Sigrid sitt og Elisa sitt heller…. Men – har de da samme adresse når de bor så nære 
hverandre? Hmmm… dette skal vi finne ut av.  
 
Storefotgrupper har vi også hatt. Felles med Rådyr fikk vi bare til 1 gang denne måneden 
pga ulike aktiviteter som studentbesøk, høstsuppe og adressebesøk som falt på de 



onsdagene vi egentlig har gruppe sammen. Men – vi fikk godt tid til å ha grupper bare 
revene; vi har jobbet med Trampoline-boka vår. Der har vi fortsatt med å skrive bokstaver, 
tegne og fargelegge favorittmaten, yndlingsdyret, favorittleken, hva vi kan og hva vi 
ønsker å lære oss. Vi har også begynt litt på neste kapittel som handler om mønster. Vi har 
leita etter ulike former for mønster, fordi begrepet 'mønster' var det mange som ikke 
visste helt hva var. Derfor måtte vi finne ut av det med alle sanser – vi så etter mønster på 
oss selv og rundt oss, vi lagde mønster av ulike figurer. Etter hvert fikk fler og fler 
forståelsen av hva mønster er. Neste Trampoline-gruppe vi skal ha, handler om å 
fargelegge videre på allerede påbegynt mønster. Mønsterforståelse er viktig for å kunne 
løse oppgaver innen matematikk senere, og for å kunne følge en tegning i 
konstruksjonslek og andre kreative aktiviteter. Men like viktig for å forstå sammenhenger i 
alt rundt oss, og det er mønsterforståelsen med på og hjelpe til med.  

 
I oktober skal alle maxier (storefot) i Hole kommune ha en aktivitetsdag i Kleivhallen 
sammen. Her er fokuset fysisk aktivitet, språk, lek og glede. Vi får busstransport sammen 
med Helgelandsmoen barnehage til og fra. Vi skal også fortsette med adresse-jakten vår; 
Elisa, Caspar og Ingrid Marie sine adresser skal vi få orden på – og vi håper å klare det i 
løpet av oktober.  
 
Oktober: 
Elgjakta er i gang, og hvordan den påvirker hverdagen vår, må vi ta fra uke til uke. Den 
første uka er vi på Trollhaugen. Så har vi 3 uker med lavvoen som base, og fokus blir idrett 
og bevegelsesglede.  
Siden det er vår tur til lavvo uker, ønsker vi velkommen til frokost rundt bålet. Vi åpner 
som vanlig 7.15, men møtes til frokost i lavvoen istedenfor inne på kjøkkenet. En hyggelig 
start på dagen i høstmørket. Det som er viktig er at ungene kommer ferdig påkledd, for vi 
går rett ut derfra etterpå. En dress som kan brettes ned, eller en jakke som kan tas av mens 
vi spiser. Kanskje det er noen foreldre som ønsker å ta seg en kaffe eller frokost med oss. 
Velkommen skal dere være  
 
Fagarbeiderens "hjørne"  
Denne måneden skal Didrik ta seg av den delen av planen vår som omhandler idrett. De 
neste ukene som kommer skal vi være i barnehagen og ha base i lavvoen. Da skal vi bruke 
fotball bane og hallen mye. Denne perioden er fokuset på noen av de grunnleggende 
bevegelsene. Vi skal ta for oss de gjennom lek og noen forskjellige idretter.  
 



Vi skal ha fokus på fire forskjellige grunnleggende bevegelser denne måneden. Hoppe, 
løpe, gå og krabbe er de vi skal prøve oss på. Dette skal vi stimulere ved bruk av forskjellige 
idretter, leker og aktiviteter. Feks når vi skal lære barna og hoppe. Eller i tilfelle på revehiet 
så er det i stor hovedsak og videreutvikle det med og hoppe. Vi kan nå øve på og hoppe 
med samla bein rett opp eller fremover. Her kan vi lage en hinderløype som gjør akkurat 
dette. Videre etter det så kan man begynne å sette sammen andre bevegelser for de som 
trenger mer utfordring. Kan ta og øve på lengde hopp som man gjør i friidrett. Da har man 
både hopping og løping. 
 
Vi kommer helt sikkert innom flere bevegelser etterhvert som vi fordyper oss inn i 
forskjellige idretter. Idrettene vi skal se på er fotball, friidrett og hinderløp! 
 
 
Grønne tanker, glade barn 
I løpet av oktober, har alle vært på kurs med Grønne tanker. Grønne tanker- glade barn 
skal hjelpe barna  å forholde seg aktivt til egne følelser og lære seg å styrke de gode 
tankene. Hva er det å være glad/sint/trist, hva gjør det med meg, om røde og grønne 
tanker. Vi skal sette ord på følelser og tanker som henger sammen med følelsene. 
Å være i stand til å forstå følelsesreaksjoner og regulere egne følelser er viktige ferdigheter 
for å fungere og takle en vanlig hverdag 
 
Det å jobbe med vennskap er viktig hver dag, i hver måned. Vi fortsetter med venner, 
Hvordan snakker vi til hverandre. Hva og hvordan svarer vi når noen spør om å få være 
med i lek. Hva er vi gode til og hva trenger vi å øve på. 
Vennskap er avgjørende for barns trivsel og generell utvikling, og det å ha en venn bygger 
opp barns selvfølelse. Vi er opptatt av hvordan vi voksne kan skape enda bedre miljø der 
barna utvikler vennskapsrelasjoner.  
 
13.oktober inviteres alle Storefot barn til en aktivitetsdag med vekt på språk ved Kleivhallen 
på SOS.  Vi skal invitere de som var Storefot i fjor tilbake til barnehagen, det blir gøy 
Vi skal markere verdens psykisk helse dag og FN dagen. Og vi skal selvfølgelig følge høsten.  
 
I uke 41, 42 og 43 skal Siw-Linda Thomesen være student på Revehiet. Hun er 
barnehagelærerstudent ved Høyskolen i Sørøst-Norge (Notodden).  
I forbindelse med hennes oppgaver har vi litt åpne planer for noen av dagene disse ukene.  
 
Planleggingsdag fredag 28.oktober! Da holder vi stengt, og er på Hole konferanse. 
 
Vi gleder oss til en skikkelig høstmåned  Vi har en fargerik, mangfoldig og flott gruppe 

Oktober -hilsen fra Revehiet, Koko, Didrik, Kim, Aase Margrethe og Inger  
   

 
 

   
Å gi barn mulighet til å gi hverandre og ta i mot omsorg er 
grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse, og er et viktig bidrag i 
et livslangt læringsperspektiv. 
(Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 2011 


