
 

   
 
Det nærmer seg jul, og et barnehagehalvår er snart over. Vi kan se tilbake på en 

flott høst, både værmessig og innholdsmessig. Lek, venner, gode samtaler, mange 

aktiviteter og glade rever.  

 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tilbakeblikk på november 

 

      
 

Det var fint å være tilbake på Solplassen. Her fikk vi fuglevenner på nært hold, 

både spettmeis, kjøttmeis, toppmeis, blåmeis og granmeis har jevnlig vært innom 

fuglebrettet vårt. De har takket for maten, og latt oss få se på de på nært hold. 

Julie likte svært godt å få se toppmeisen sin. Hvor er fuglen min nå, kunne vi 

høre mange ganger. Ellers har ekornet vært flittig innom fuglebrettet, og skal si 

ekorn har god matlyst. Kan ekorn spise så mye? Hm… Vi har i alle fall lært at 

 

 

 

Viktige datoer i desember: 

5.12: Ha med dag! Barnas Julebord på Trollhaugen 

6.12: Storefot på Kirkevandring 

13.12: Lysfest kl.07.30, se eget juleskriv 

14.12: Nissefest kl.18.00, se eget juleskriv 

Uke 51: Storefot svømming, info. kommer 

26.12: Aase Margrethe fyller år 

Barnehagen holder stengt i romjula, 

2.januar har vi planleggingsdag, vi åpner igjen 3. januar 2017  
 

 

Månedsbrev 

REVEHIET 

desember 2016 

To Storefoter har vi feiret.  

Vi gratulerer så mye! 

 

Hurra for  
Elisa og Ingrid Marie 5 år. 

 



ekornet bruker det meste av tiden sin på å samle og spise mat. Og vi tror det 

har gjemt/gravd ned mye. For alle de fine meisebollene vi lagde ble borte, før de 

kom frem på fuglebrettet   Et flott syn når revebarn er i full fart i lek, 

samtidig som ekornet også er på vei, og alle stopper opp og studerer  

           
      Hvor er fuglen min nå?              Små venner trenger mat             En storspiser på besøk  

 

En rådyrskrott, «skjelettet» som barna sier, ble hengt opp nede ved revehiet  

ved Solplassen. Rett ved hang vi opp et viltkamera. For vi ville finne ut om det er 

noe som spiser  på skrotten og hvem kan det være? Vi har sett rådyr leite etter 

mat like i nærheten, men rådyr spiser vel ikke rådyr? Nei, her var det mange 

forslag, både på dyr som bor i skogen vår (mus, fugl, elg) og dyr som kanskje ikke 

skogen vår er så kjent for (løver, tiger) Spennende å følge.  

      

    
         Hvem tror du kommer?                Undring                             Vi venter på fuglen vår vi                                                 

 

Veien til Solplassen (gjørmestien) hadde plutselig fått fartsdumper eller små 

fjell for noen av revebeina . Da er det godt å holde en hånd, og Revebarn hjelper 

hverandre  

 

Grønne tanker-glade barn har vi holdt på med i november. Vi har blitt kjent 

med Roald som går i Maurtua barnehage, og Trine og Emil som han er sammen 

med der. Vi har snakket om det å være sint/glad/trist/redd. Hvordan kan vi se 

at noen er f.eks. redd Vi har hatt mime lek for hverandre, hvor en og en har vist 

en følelse med ansiktet sitt uten å si noe, og så har de andre gjettet. Det ble vi 

etterhvert svært så gode på. Kjenner vi igjen grønne tanker ellers i hverdagen 

på Revehiet? Jo, det har vi også øvd oss på. Og øvelse hjelper. Nå hadde jeg 

grønne tanker når jeg akte i bakken.  Når du tok min plass og jeg fikk sekken din 

midt i ansiktet mitt da fikk jeg røde tanker da. Ellers er sangen "Roald er redd"  

en revehit 



Vennskap er noe vi jobber med hver dag, gjennom hele året. Hva er å være god 

mot hverandre? Hvorfor er det så viktig? 

 

 

 

 

Vi har øvd oss på å si noe fint om hverandre. Det er viktig å øve seg i å si fine 

ting, dele ideene sine og å være det man ønsker å få tilbake. Hva liker vi å høre, 

hva er ikke så fint å høre? Alle kan gjøre feil, men det vi gjør etterpå, er viktig. 

Hva gjør vi for å ordne opp etter oss? Mange gode svar, og mange gode samtaler 

og alle har fått si noe om en eller fler rever. I desember skal vi dele disse gode 

ordene med hverandre. 

 

 

 

 

 

 

Røde fjær har vært på langtur til Kleivhallen. En aktivitetsdag sammen med alle 

andre 4 åringer i Hole kommune. Dette var stas, og det var en svært så fornøyd 

gjeng som kom tilbake. Litt svette, etter å ha brukt hele kroppen og kjent 

hjertet banke.  

Vi har også vært i hallen vår. Koko hadde regien og la opp til morsomme 

aktiviteter. Denne gangen med fokus på balanse. Les mer om Kleivhallen og hallen 

vår på hjemmesiden. 

 

Det å synge på Julegateåpningen på Vik har blitt en tradisjon for 

Naturbarnehagen, og vi sang og øvde godt på julesangene. Fredag 25.november 

var endelig dagen kommet, og sammen med pappa Anna på Elg, ble det virkelig et 

flott nissekor. Så stolte vi var, både sangere og publikum   
 

Prøysen skrev om november at "november er så trist og grå, men nyttig likevel. 
For nå kan barna finne på å lage moro selv".  
Etter 3 fine uker på Solplassen, ble Trollhaugen basen vår. Her er det også 

mange fine gjemmesteder, og gjemsel og "ta meg leken" er veldig populær. Noe 

så moro! Snakk om å elske gjentakelser  Kan du ta meg? Barna leker seg i god 

fysisk form. De hopper, ruller, balanserer, klatrer, løper, kryper og løfter, og 

plukker småting. Alt dette gir fysiske og sanselige erfaringer. Sansene blir også 

stimulert i møte med alt skogen har å by på av trær, planter og dyr gjennom de 

ulike årstidene. November har gitt oss alt fra minus 12 til flere plussgrader. Vi 

har fått kjenne snø, is, slaps, regn, sol, vind og " mørke".  Vi er heldige vi  

Barn hermer for å lære. De gjør som du gjør. Ikke som du sier. 
Så enkelt er det. Og så vanskelig. 

 

Å gi barn mulighet til å gi hverandre og ta imot omsorg er grunnlaget for 

utvikling av sosial kompetanse, og er et viktig bidrag i et livslangt 

læringsperspektiv. 

Fra Rammeplanen. 



Gjennom aktivitet trener barna grunnleggende bevegelser nesten hele dagen. 

Blyantgrepet får den beste trening gjennom klatring og lek med pinner, bark, 

stein og andre småting. Og i skogen kan alle starte på sitt mestringsnivå, der er 

det utfordringer for alle.  
 
Fagområde Kropp, bevegelse og helse 
Alt vi opplever av godt og vondt "lagrer" seg i kroppen. Å mestre kroppen er 
derfor å mestre seg selv. Gjennom gode kroppsopplevelser utvikler vi glede og 
selvtillit. Får vi slike opplevelser allerede fra barnsben av, er det er det en 
ressurs vi bærer med oss hele livet. (Barns stemmer, Kirsten Sandborg.) 
 

 

Har vi gode og nok klær, har vi det bra, og når vinden suser i furutoppen, ja, hva 

er bedre enn å høre historier i et varmt telt, sammen med gode venner.  

  
         Forhandlinger                        Novemberkos i teltet           Grønne tanker- glade barn  

        Kan du ta oss Kim? 

 
 

Litt personalbytte har det blitt. Didrik trengtes på Ekornstubben. Han sa farvel 

til oss rever i begynnelsen av måneden. Vi fikk en ny lekekamerat da Kim ble rev 

100 %  Siren jobber for Aase M på tirsdager. 

 

I løpet av måneden har det vært en foreldreundersøkelse for barnehagene i 

kommunen. Takket være svar fra alle dere, vant vi jammen meg konkurransen og 

premien på 5000 kr.- Nå skal vi finne på noe lurt vi kan bruke premien til. Bravo!  

 

Vi har hatt foreldresamtaler, og benytter anledningen til å takke for høstens 

samtaler. Tusen takk for gode samtaler & tilbakemeldinger. 
 

 

 

 

 

 

 



Planer for desember: 

Julen, julen, julen den er her…. I alle fall snart. 
Vi rever er i godt sig mot høy julestemning. Vi gleder oss! Det er ikke stresset 

rundt jula vi vil formidle, derfor er vi i gang. Desember i barnehagen er varme, 

tradisjoner, forventninger og gode stemninger. Hele sanseapparatet er i sving- 

gode lukter, smaker, fortellinger og opplevelser og mye magisk  Vi har en uke 

til på Trollhaugen, før det er vår tur til å ha lavvoen igjen. 

 

Fagområdet Etikk, religion og filosofi 

Barn skal få kjennskap til kristne høytider og tradisjoner og til andre religiøse 

høytider og tradisjoner som er representert i barnehagen. 

Fra Rammeplanen. 

 

 

Vi vil snakke om hvorfor vi ferier jul. 

Vi skal lese en liten historie hver dag fra "24 dager til Jul", hvor møter vi to mus 

som venter og gleder seg til jul. Akkurat som oss jo  Spennende! 

Kalenderen vår er at vi trekker hjertebarn,  som blir dagens nissehøvding, og får 

et hjerte med bilde av seg selv og noen gode ord. De gode ordene, er det 

Revevenner som har sagt om hverandre.  

Det blir naturlig fokus på tall og ulike typer mål og former i julemåneden. Hvor 

mange dager det er til jul? Hvilke dato er det i dag? Stjerne, hjerter osv.. Litt 

baking og smaking hører også med i barnehagen. 

 

Vi skal titte i julekofferten  hvor skogsnissen har lagt igjen en noe til oss, det 

kan være en sang, en fortelling, en juletradisjon eller noe nissesprell  Vi har 

hørt at skogsnissen har mange juleskatter til oss 

Med lavvo uker blir det nissegym og nissestreker, ellers håper vi på aking og ski. 

 

Ellers så har vi noen fine juletradisjoner i Naturbarnehagen, som kirkevandring 

for Storefot, barnas julebord, lysfest og nissefest. Dere skal få mail om disse 

arrangementene, og mer info. kommer på ukeplan. Men, ikke alt kan stå på 

ukeplanen denne måneden, for advent og jul handler tross alt om å ha noen 

hemmeligheter  

 

    
                Nissestreker              Julekos              Hjertevenner 



 

     Det er fint å være fler 

 
 

 

Vi ønsker alle en koselig desember 

og takker for samarbeidet dette halvåret! 

Førjulshilsen fra Koko, Kim, Siren, Aase M & Inger  

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Det er fint å være fler synger vi om i 

sangen"Tenke på en venn" fra Jul i Svingen. 

Når du sender gode tanker til en snill og trofast  
venn, kan det hende at han sender deg en liten 
takk igjen. Det er fint å være fler en sen 
desemberkveld, for da er du ikke ensom likevel. 
Jeg tenker litt på deg og du tenker litt på meg, 
og så samles vi i tankene og rusler samme vei. Det 
sies alt for sjelden så jeg sier det igjen, det 
hjelper litt å tenke på en venn. 
 


