
                              

 

 

 

 

 

Vi har allerede opplevd en hel vintermåned i barnehagen vår! Litt snø har vi laget selv, men vi venter 

fortsatt på den som daler ned som snøkrystaller – vi kan nemlig en fin regle om SNØKRYSTALLER, som 

vi har lært av Lene på Elgtråkket!  

 

 

 

 

 

EVALUERING AV JANUAR: 

Vi har lært litt om kjøttmeisen, hvilke farger den har, hva den spiser og hvilken lyd den lager i skogen. 

Når vi hører på lyden, høres den nesten ut som en gammeldags sykkelpumpe! Det går nesten an å plystre 

lyden…noe som Milea øver seg på Vi har matet fuglene på Furutoppen flere ganger. Da sitter vi på den 

lange trestammen ved siden av fuglebrettet  og venter, og det tar ikke lang tid før fuglene titter frem fra 

trærne og kommer for å spise. "Alle" vil gjerne mate fuglene, så vi prøvde oss med å skrive på ukeplanen 

at de som ville kunne ta med seg brød hjemmefra. Akkurat den dagen var det ingen som hadde med seg, 

men ta gjerne med en annen dag. Vi tenker at barna kan vise omsorg for fuglene ved å ta med mat nå på 

vinteren. Vi har også erfart fra tidligere år, at det er stor stas å ha med seg egen mat til fuglene! Kanskje 

er vi med på å legge grunnlag for massevis av egg og fugleunger i fuglekassene våre om bare noen få  

måneder??! 

 

 

 

 

 

 

Månedsbrev fra 

HARELABBEN –  

FEBRUAR 2017 
 

BURSDAGER I FEBRUAR: 

 16.2 Daniel 3 år! Hurra!! 

 21.2 Kong Harald 80 år! Hurra!! 

 28.2 Une 29 år! Hurra!! 

 

Uke 9 er Hole-skolens vinterferie – gi beskjed dersom noen tar seg fri. 

 

 

 



Eventyret om "Skinnvotten" har alle fått høre flere ganger. Alle dyra har navn som rimer og det er 

super-trening for språket! Pilemus Silkehår, Friskefrosk Langelår, Haremann Hoppsadans, Revemor 

Silkesvans, Ulven Aldrimett, Villsvinet Trynebrett og Bamsefar Labbdiger får alle sammen plass i votten 

som mannen mister. Vi har øvd på sangen om dyra sammen med de største på Ekornstubben, og alle 

harer har øvd på regla om de syv dyra i votten. Rim og regler er språkstimulering! Og vi kan selvfølgelig 

rime, synge og øve på ei regle når vi skal kle på oss, når vi skifter bleie eller når vi går i skogen. Språket 

jobbes med i mange situasjoner i løpet av dagen på Harelabben. Regla sendes nå ut til alle på mail, så da 

er det bare å øve hjemme også – eller på tur, eller i bilen på vei til og fra barnehagen    

 
 
 
 

 

 

 

 

Lekegrupper og "skattekiste" som vi satt opp på ukeplanene våre har vi ikke fått til denne gangen. Vi må 

nok skylde på fravær av voksne. Vi gir ikke opp, og tar det igjen denne måneden.  

Spontan tur til Vik barnehagen fikk vi til! Vi hadde tenkt på dette lenge og nå grep vi sjansen en fredag. 

Det er fint å bruke nærmiljøet når vi egentlig bare kan gå til en annen barnehage. Men buss hjem er i 

grunn veldig moro også! Det var det største som fikk være med på tur denne gangen. Det ble mer enn  

nok "inne-tid" på et lekerom som vi hadde helt for oss selv. Der var det masse leker! Hyggelig var det 

også at det var dekket på med tallerken, kniv og kopp til oss, ja for det er ikke daglig kost for oss!  

3-åringene har også vært på besøk både til Trollhaugen og Solplassen. Det er så god trening for oss å 

være sammen med de aller største. Vi lærer masse og forbereder oss til høsten! Å spise frukt i garderoben 

med de største har vi fått til en gang med to gutter! Sondre og Aksel var "alene" sammen med Revehiet 

en hel dag. Det hadde gått så fint! To storebrødre syntes også det var helt fint med besøk. Til og med 

Inger var imponert over gutta som holdt fint følge med de store, og som koste seg i akebakken på 

Trollhaugen i flere timer – da er det lov å bli ganske trøtt og sliten etter en lang og fin dag Mer øving 

med frukt i garderoben skal det bli etter hvert! Påkledning jobbes med HVER DAG! 

Siste dag i januar gikk de store ned til isen like ved Sælabonn. Planen var å få fisk med pilkestikker…det 

gikk ikke som planlagt, men en fin opplevelse fikk vi på isen allikevel. Une boret med isbor, akkurat som 

en ordentlig isfisker, og vi kikket nedi! Vi så sand på bunnen, men ingen fisk. Vi vil gjerne ta turen igjen, 

det hadde jo vært gøy å få fisk, og isfiske hører jo med til Holebygdas jakt-og friluftsliv! 

De minste fikk fin tur i nærmiljøet til kalvene på Søndre Moe gård. Noen ville veldig gjerne møte 

kalvene i fjøset, mens andre var svært skeptiske til både kuer og kalver. Det er uansett supert å komme 

seg på tur, få nærkontakt med husdyra, og vi er heldige som samarbeider med snille bønder helt i 

nærheten 

"Bruk av rim, regler og sanger er positivt for språkutviklingen for alle barn, også fordi man gjerne 

bruker de samme tekstene om og om igjen. På småbarnsavdelinger kan barn være med å synge 

lange, fortellende sanger før de kan lage fullstendige setninger eller fortelle noe selv. Regler og sang 

kan sies å være en "snarvei" inn i språket…Rim og regler likestiller barn i glede over ord, rytme og 

bevegelse – alle kan være med". 

Temahefte om språk og språkmiljø, s.32 (Kunnskapsdepartementet) 



 

 

 

 

 

 

 

HVA SKJER I FEBRUAR:  

Månedens fugl er BLÅMEIS! Vi skal jobbe videre med fuglene som vi har gjort tidligere. Og vi håper altså 

at noen vil ta med fuglemat! Blåmeisen vet vi godt hvordan ser ut, det er fuglen som Aksel har på 

plassen sin og vi har sett den flere ganger på Furutoppen. 

Vi vil jobbe videre med "Skinnvotten", lese "Gruffalo"-bok, men også ta igjen noe av det vi ville jobbe 

med i januar: lekegrupper og skattekiste.  

Bading på Ringeriksbadet med de største vil vi også få til, da kommer det mer info på mail når det 

nærmer seg. 

Bursdagsfeiringer gleder vi oss alltid til Stor stas blir det når kongen vår fyller 80 – det må feires! 

FAGARBEIDERENS HJØRNE: 

Vi vet i dag at leken er veldig viktig for mange sider ved barnets utvikling. Blant annet er det et tegn på 

både fysisk og mental sunnhet at et barn leker. Det er også et tegn på at noe ikke stemmer når et barn 

sjeldent eller aldri leker. 

Nå vet vi at leken kan stimulere alle sider ved barnets utvikling. Dette gjelder både språklig, sosial, 

emosjonell, kognitiv, moralsk og motorisk utvikling. Leken er også med på å utvikle kreativiteten og 

evnen til å løse problemer, og barna lærer noe om hvordan verden fungerer både sosialt og fysisk. 

En venn er den beste medisin", (Shakespeare) 

I lekegrupper er målsettingen å utvikle vennskap og lekekompetanse. Vi vil at barn skal bygge vennskap 

gjennom leken. Venner er barns beste læremestre i sosial trening. Barnehagen skal bidra til den gode 

barndommen ved å gi alle barn mulighet for lek. Leken har betydning for barns trivsel.  

At det oppstår konflikter, er vanlig når barn leker. Det viktigste er at vi voksne er til stede, ser og 

observerer hva som skjer, og hjelper barna slik at de får løst konflikten på best mulig måte. 



Noen ganger ved henting kan vi voksne si: "De har bare lekt i hele dag"……Det innebærer så mye! Men 

dette er noe de kan ha lært: 

 øvet på turtaking 
 samarbeidet 
 løst konflikter 
 utviklet sosial kompetanse 
 brukt kroppen sin 
 utviklet vennskap 
 opplevd den gode barndom 
 øvet på nye ord og uttrykk 
 brukt fantasien sin 

Vi leker for livet  

 

Februar-hilsen fra Hege, Christel, Une og Nima 

 

  


