
  
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluering av JANUAR: 
Det var fint å se hverandre igjen etter en god juleferie, og gode klemmer ble delt ut   
Vi startet det nye året på Solplassen, og det gikk ikke lange tiden før fuglevenner merket at vi var 
tilbake. Vi har lagt ut mye mat, og fugleforing hjelper mange fugler nå i en kritisk del av året. 
Samtidig gir det oss mange flotte naturopplevelser. 
En god foringsplass bør plasseres i nærheten av busker og trær, slik at småfuglene raskt kan fly i 
skjul inn mellom greiner, og kan føle seg trygge. Samtidig vil jo vi ha god utsikt  
På Solplassen er det mest meis som er innom, foruten ekornet da  Kjøttmeis og blåmeis, men 
også granmeis, spettmeis og toppmeis har vi sett i januar. Ved Furutoppen så vi en flaggspett som 
jobbet iherdig da vi skulle hjem fra skogen. 
Flere av meisene hamstrer insekter i løpet av høsten. De stikker de vekk mellom nåler og bark i 
trær og busker. Utrolig nok husker de hvor småkrypene er lagret, og kan plukke dem frem flere 
måneder seinere. Litt rart å tenke på at fugler har sin egen fryser de også  

 

               
   Hvert år er det Hagefugltelling                   Tålmodig venting, kommer det noen innom? 
   i slutten av januar og kjøttmeis 
   er den mest utbredte fuglearten.         

 

 

 

Viktige datoer i februar: 
 

6.feb. Storefot skiskole 
6.feb. HA MED DAG! 

13.feb. Storefot skiskole siste gang 
25.feb. Sigurd 5 år! Hurra  
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Barns viktigste aktivitet er lek, og derfor er venner og lek noe av det viktigste vi jobber med i 
hverdagen vår. I januar ønsket vi å ha ekstra fokus på det å oppdage nye lekevenner, fordype oss i 
lek, og hva vi voksne gjør i leken. 
 
Barn trenger at vi voksne er genuint og varmt interessert i leken deres. Av og til trenger de at vi 
deltar aktivt, at vi er med og støtter, setter ord på og bekrefter. Noen ganger er det nok med et lite 
blikk, noen ganger er vi med som nabo eller servitør. Andre ganger liker de at vi er i nærheten 
uten å ta på oss noen aktiv rolle. 
 
Nye impulser, inspirasjon og felles opplevelser er viktig for leken. Da en doktor koffert kom frem, 
samtidig som Aase Margrethe haltet, ja, da startet et "felt- sykehus deluxe" hvor det vrimlet av 
barn som enten ga behandling eller fikk behandling.  
 

                     
Pasient Caspar: Jeg ble angrepet av en bjørn,          Godt god hjelp ble raskt satt i gang 
men jeg ble bitt av en orm.  
 
Opplevelser sammen med andre barn kan være veien inn i nye vennskap. Vi voksne har en viktig 
oppgave med å hjelpe barna med å bygge relasjoner til hverandre. Vi er jo en stor gjeng med 23 
barn. Noen ganger kan alle/mange være med å leke samme lek, som for eksempel "alle mine duer" 
og "rødt lys" eller "fang barna". 
Når vi deler oss i mindre leke grupper, kan nye lekevenner oppdages.                                                                       
 
 
Rammeplanen sier: 
"Leken skal ha en framtredene plass i barns liv i barnehagen. Leken har en egenverdi og er en viktig 
side ved barnekulturen. Leken er et allment menneskelig fenomen der barn har høy kompetanse 
og engasjement. Den er en grunnleggende livs og læringsform som barn kan uttrykke seg 
gjennom" 
 (side 32) 
 
 
Barn skal mestre ferdigheter både for å komme inn i lek og for å opprettholde leken. Barns lek kan 
være komplisert og noen leker krever erfaring og øvelse. Mange barn lærer av å observere andre i 
lek, noe de må få tid og rom til å gjøre.  
 
 
 
 



Det var en gang- en liten jente –hun bodde sammen med- sin far og sin mor  
Eventyret om Rødhette er en favoritt og gjentatt flere ganger denne måneden. Aase Margrethe er 
en god historieforteller, og selv om revebarna har hørt eventyret mange ganger, er det like 
spennende hver gang. Og ikke minst morsomt, for blandet med litt promp og tåfis, ja, da blir det 
mildt sagt god stemning i teltet  
Rever har også fått dramatisert Rødhette. Et skjerf, en vest, kurv og briller, litt rekvisitter hører 
med, og roller ble fordelt. Jeg vil være …, jeg vil… hørtes mange, mange ganger   
 

    
 
I dramatisering deltar barn i samspill med en eller fler. Her får vi mulighet til å komme nær ulike 
følelser knyttet til rollene og situasjonen. Følelser vi møter også i Grønne tanker. Glad jente, redd 
bestemor, sint jeger…  
 
Rever er glade å bli lest for eller høre en god historie. Og om de har hørt den mange ganger, lever 
de seg inn i den like godt hver gang. 
Foruten eventyr, har vi lest om Gruffalo, om Emil i Lønneberget, om Tambar og om Pjusken. 
Etterpå har vi møtt igjen fler av disse i leken i skogen   
 
Barns møter med bøker er verdifulle. 
Gjennom leseaktiviteter møter barn et språk som er rikere og mer variert enn hverdagsspråket. Å 
lese sammen er en virkningsfull og verdifull språkutviklende aktivitet. Språk er viktig for innpass i 
lek. Vi oppfordrer til LES! 
 
 
Fra Rammeplanen, Kommunikasjon, språk og tekst 
 
Å samtale om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for utvikling av et rikt språk. Tekst 
omfatter både skriftlige og muntlige fortellinger, poesi, dikt, rim, regler og sanger. Viktige sider 
ved kulturoverføringen er knyttet til kommunikasjon, språk og tekst. 
Barnehagen må "skape et miljø hvor barn og voksne daglig opplever spenning og glede ved 
høytlesning, fortelling, sang og samtale, og være seg bevisst hvilke etiske, estetiske og kulturelle 
verdier som formidles" 
 
 

 
Januar har gitt oss litt "alternativ" vintervær, og da det gikk fra minus 15 til flere pluss grader på 
kort tid, ble voksne litt oppgitte og spurte på vei hjem fra skogen: Hvor er det blitt av vinteren? 



"Jo, den er her svarte "Juliana klokt. Så klart Barn i dag veit jo ikke at januar egentlig skal gi oss 
"metervis" med snø   Viktig med tilstedeværende voksne   
 
Vinter og ski har stått på planen, men skiføret har latt vente på seg. Vi har vært så heldige å få låne 
skøytebanen til Caspar  To flotte dager på isen har vi hatt denne måneden. For en opplevelse, 
både med og uten skøyter på beina. Her har rever virkelig kost seg og fått kjenne på " så heldige vi 
er følelsen". 
 
Vi kan se at alle turer over stokk og stein, ja, rett og slett hverdagen i skogen, gir styrke, balanse og 
koordinasjon. Det kom til hjelp når rever tok i bruk skøyter for aller første gang. Snakk om stor 
mestringsglede  Jeg kan, jeg vil og jeg får det til   
 
Kim er en ivrig pilker og deler sin kunnskap med oss. Og om vi får fisk eller ikke….hmmmm det er 
i alle fall utrolig spennende. Både med hull i isen, vann, får vi fisk, eller hva skjer hvis jeg putter 
votten min nedi der?  
 

 

  
           For en oppdagelse fra Sigrid. Ikke bare er vi på Sælabonn,  "Jeg ser Sælabonn  "                                                          
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hurra for Ingrid 6 år 
Vi avsluttet januar med 
bursdagsfeiring. Vi gratulerer 
så mye med 6 års dagen din 
Ingrid 
 

 

  



 
Storefot    
I januar har temaet for Storefot vært "Kommunen min". Vi har så smått begynt å få en oversikt 
over hva en kommune er. "Jeg bor ikke i Hole, jeg bor på Røyse, jeg" var det en som sa. Ja – da må 
vi tegne litt og forklare. Vi tegnet opp et kart over Røyse, Vik og Sundvollen. Her satte vi inn kryss 
for hvor de forskjellige bodde. Og så tegnet vi et kommuneskjold rundt kartet. For alle disse 
stedene som dere bor, DET er Hole kommune.  
Ved senere repetisjon merket vi at det var en større forståelse av hva en kommune var. Skjoldet 
med de 4 kronene på, var også spennende. For hver av de kronene symboliserer en konge. En ekte 
konge som har bodd i vårt område.  
Her har vi også tegnet opp en slags "tegneserie" og fortalt historien som en fortelling. Vi har hørt 
om Halvdan Svarte, Sigurd Syr, Olav den Hellige (eller Heldige, som flere av barna sier) og den 
siste; Harald Hardråde. "Men kong Harald, da? Hvor er han?" Ja, denne kongerekken er komplisert 
både for liten og stor. Vi skal jobbe videre med kommunen vår og kongene, og vi har også så vidt 
begynt å snuse litt på andre berømtheter som har hatt tilhold her i kommunen, nemlig Jørgen 
Moe.  
Eventyr har vært på agendaen også. Asbjørnsen og Moe's "Kvitebjørn Kong Valemon" er et langt 
og ganske komplekst eventyr i flere deler. Dette har vi presentert muntlig for Storefotene. De 
trenger litt mer komplisert tekst å "bryne" seg på enn hva f.eks. 3-åringer gjør. Dette temaet går 
også over i februar måned. Med eventyr følger også noen bilder og malerier. Det er spennende å se 
ulike kunstproduksjoner. Sort-hvitt tegninger, kulltegninger, oljemalerier, akvareller… Vi skal ikke 
bli kunstkjennere, men vi skal snuse litt borti og bli kjent med, ha erfart og hørt om. I april skal vi 
nemlig feire bursdagen til Jørgen Moe, derfor vil det kommen noen små "drypp" fram til vi skal i 
"selskap" . 
I Trampoline har vi kommet til TALL og TELLING. Dette er et stort og omfattende tema, på lik 
linje som bokstaver og ord. Vi tar det skrittvis og delt, og startet først opp med å snakke om hva 
tall var. Hvorfor trenger vi å vite noe om tall? Hva bruker vi tall til? Det var mange ivrige hender i 
været, og ungene ville fortelle om mange ulike tall, både store tall og små tall. Vi gikk også på jakt 
i ukeblader og aviser etter tall. Klipte de ut og limte de på ark. Etter en slik aktivitet merket vi oss 
at flere av barna ble oppmerksomme på andre tall rundt seg. "Se, Aase Margrethe – det er tall her 
også" sa Ingrid og pekte på fartsskiltet som står ved veien utenfor barnehagen. På dressen til et av 
barna var det også tall, det så Elisa. Fremgangsmåten er å leke, observere, kjenne, ta på, studere, 
finne ut av – på en fysisk og praktisk måte, før vi går løs på selve Trampolineboka og det å skulle 
skrive tall og gjøre oppgaver med blyant. Har vi et godt praktisk grunnlag, går den mer "skole-
pregede" delen mye lettere. Tilnærmingsmåtene er viktig i barnehagealder.  
Til sist, men ikke minst, vil vi nevne Skiskolen; for vi er så heldige å ha foreldre som satser og synes 
at dette er et godt tilbud til de største i barnehagen. Vi har vært på Skiskole 3 ganger i januar og 
lært en hel del. Vi kan på og av skiene helt selv, vi kan reise oss opp selv uten hjelp når vi faller, vi 
kan gå fiskebein (eller pizzastykke) i oppoverbakker og vi kan ploge i nedoverbakker. Sist skiskole 
var utfordringen en laaaang oppoverbakke – for til slutt å ende i en laaaang og litt bratt 
nedoverbakke. Skummelt for noen, litt sommerfugler i magen på andre, og "yes, denne bakken 
klarer jeg" hørte vi også. Mestringsfølelse får vi masse av på skiskolen. Ekstra hyggelig å høre fra 
instruktørene at naturbarnehagebarna er i en helt annen divisjon enn andre barnehager. 
Grunnmotorikken er på plass – da mestrer man nye fysiske utfordringer bedre også. Vi gleder oss 
til de to siste gangene, og håper på ENDA mer snø. 
 
 
 



 
Ny måned… FEBRUAR: 
Vi fortsetter med vennskap og lek. Fokus fremover er mestring, hva er vi gode på, hva skal vi øve 
oss i? Alle rever skal finne en ting hver oss vi skal øve oss på fremover.  
Vi skal samarbeide om å konstruere noe ved hjelp av ulike materialer (konstruksjonslek). 
På Trollhaugen fortsetter vi med fugler, og vi skal leke med stavelser.  
"Grønne tanker" skal vi også jobbe med. Rollespill viser seg å være svært virkningsfullt. For 
eksempel en som deler med en annen, og en som ikke vil dele, en som hjelper til og en som snur 
ryggen til og går sin vei fra en som trenger hjelp. Hva er bra og hvorfor er det bra? Er det noe som 
er dumt? Hva er lurt å gjøre? Hvordan skal vi huske på det når vi selv kommer oppi noe lignende? 
 
Det er lov å bli sint, men det er ikke lov til å slå. Hva kan jeg gjøre når jeg blir sint…. 
Barn har behov for mestringsstrategier. Barn trenger handlingsmønstre. 
Kan vi finne alternativer vi kan bruke når vi er sinte? T rappe i bakken? Gå bort? Hvordan kjenner vi 
at nå har jeg det ikke greit? 
 
Mange spørsmål, til refleksjoner og gode samtaler. Dette er også noe dere kan snakke om hjemme. 
 
Barnehagen bruker mange melkekartonger i løpet av en uke, for ikke å snakke om en måned. Vi 
lurer på hva kan en melkekartong kan bli til? 
 
I februar blir det vår tur til lavvo igjen, og da har vi ekstra fokus på bevegelsesglede. Koko er 
idrettssjefen vår og vil legge opp aktiviteter i hallen med fokus på "kroppen min" og samarbeid 
Røde fjær og Hiawata skal få seg en badetur til Ringeriksbadet. Dette skal være en kosetur, og det 
er 4 barn og 2 voksne som reiser. For at alle får hver sin tur, blir det 4 ganger. Vi skriver på ukeplan 
om når og for hvem det blir svømming. Men fint om dere har badetøy i beredskap, i tilfelle noen 
er syke eller har fri. 
Februar er Sigurd sin bursdagsmåned og vi er med på feiring. Hipp hurra! 
  
 
Fra uke 10 er Siw-Linda tilbake på Revehiet. Hun skal da være student hos oss i 4 uker  
 

Vi gleder oss til mer latter, god lek, og opplevelser sammen! 
 

Vinterhilsen fra Koko, Kim, Aase Margrethe og Inger 
 

 

 


