
                              

 

 

 

 

 

 

Den ene dagen får vi vårfornemmelser – den andre dagen full vinter. Men det er vel slik mars skal være, 

lunefull og uforutsigbar. Vi lengter mot vår og kjenner sola varma godt når den er framme  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUERING AV FEBRUAR: 

Denne måneden har gått unna i en fei. Det kan ha noe med å gjøre at det bare er 28 dager å gjøre det på, 

og i tillegg har vi hatt vinterferie med en annen "hverdag" enn ellers pga færre barn. Men – når det er 

sagt, så har vi jammen fått gjort mye likevel.  

Når snøen skulle utebli slik den gjorde i januar og deler av februar, var det jammen godt at kuldegradene 

sørget for tykk is på fjorden ved Sælabånn. Her har vi hatt flere turer, både med og uten skøyter. Mange 

barn har fått utfordre sin motorikk ved å ha skøyter på for første gang. Det vi legger merke til, er at når 

grunnmotorikken er på plass, tar barna "våre" nye motoriske utfordringer relativt lett og greit. Vi har 

også fått prøve oss på ski noen dager – det var bare å kaste seg rundt når det endelig ble snø nok. Det er 

også en god motorisk øvelse, både i diagonalgang – som styrker kryssa bevegelsesmønster og får høyre 

og venstre hjernehalvdel til å samarbeide og lage større og "tykkere" baner – men også balanse og 

koordinasjon. Det beste av alt; vi gjør det fordi det er GØY, og har ikke fokus på hva vi "lærer", det 

kommer som en bonus i alt det gøye vi driver med.  

Månedsbrev fra  

REVEHIET –       

Mars 2017 

VIKTIGE DATOER I MARS: 

VIKTIGE DATOER: 
 8.mars: AKE-DAG på Ringkollen 

11.mars: IDA 6 år!! 

14.mars: Barnehagedagen; "Lek og lekens  

  betydning for vennskap" 

15.mars: ULRIK 5 år!! 

21.mars: MARI 6 år!! 

22.mars:  AUGUST 5 år!! 

23.mars: THERESE 5 år!! 

 

29.mars:  Aase Margrethe sin siste dag 

AKE-DAG 
PÅ  

RINGKOLLEN 
Torsdag 9.mars 

 
Vi blir hentet med buss i 
barnehagen kl 9.15 og kjørt til 
ake-land for å tilbringe en hel 
dag der. Vi griller pølser.  
Alle MÅ ha med drikkeflaske! 
Vi er tilbake i barnehagen ca 
14.30. 



Vi har hatt 3 fine lavvo-uker, der den ene uka gikk med til svømming. Det er et mål hvert år at alle skal 

få en god bade-økt på Ringeriksbadet i løpet av barnehageåret. Vi har altså kosa oss skikkelig og ligget til 

bløt i mange timer. Å reise 4 barn og 2 voksne gjør at vi kommer nærmere hverandre, opplever å ha et 

hav av tid, senker skuldrene, roer ned, det er ingen å kjempe om oppmerksomheten med. Bare deilig. Og 

så avslutta vi seansen med en is rett før vi skulle dra tilbake til barnehagen.  

Leken har stått i fokus denne måneden, og da rolleleken i særdeles sett i og med det er denne type lek 

som er typisk for 3-5 års alder. Voksne har vært med i leken, både som deltakere (de voksne som leker 

mye, blir også invitert inn i leken av barna, for den er ikke for hvem-som-helst  ), men også som 

veiledere, observatører, passive iakttakere osv. Den som ikke vet hva som lekes, kan heller ikke hjelpe 

barn inn i leken på en god måte.  

Når det gjelder grønne tanker, har fokuset vært på følelsen GLAD. Vi har nok fått gjort litt mindre av 

dette enn det vi hadde som mål, men vi har vært flinkere til å bruke hverdagssituasjoner til å snakke om  

hvilke følelse vi har akkurat nå – særlig når vi leker fint sammen. Da svarer ungene selv at de har grønne 

tanker fordi de er glade sammen.  

Mot slutten av måneden presenterte vi ulike rim og regler. Her er det humor, rytme, riming og stavelser 

som er fokuset fordi dette styrker den senere lese- og skriveforståelsen til barna. Vi har også snakket 

mye om ulike ord og hva de betyr og hva som menes. Ordene hører til språket vårt, mens begrepene 

hører mer til vårt tankesystem. To "forskjellige" ting, som utgjør vokabularet vi disponerer, ord vi både 

forstår og bruker og som er avhengig av hverandre. En fin aktivitet å gjøre rundt middagsbordet for å få 

samtalen i gang, er å snakke om ulike ord – f.eks hva er et bord? Nattbord, spisebord, stuebord, 

skrivebord… noen har fire ben, 3 ben og 1 ben, noen er firkantet, noen runde..osv. Dette fyller på ord- 

og begreps"banken" i hjernen og er til stor nytte for barnets ordforråd og forståelse.  

Ellers har vi hatt pizza-party med nystekte pizzaer fra Grand Hotel (tusen takk for at dere foreldre 

stemte oss fram og heiet på barnehagen), vi har hatt ulike eventyr og fortellinger – som igjen har gitt 

gode bidrag til lek blant ungene senere. Vi har vært på fuglelyd-jakt, men ble litt distrahert av fine 

barhytter det var så gøy å leke i…så fuglelyder må vi finne en annen "inngang" til barna som inspirerer 

og pirrer nysgjerrigheten. Vi hører at de kan lyden til kjøttmeisen, eller "sykkelpumpa" som den også 

kalles nå  



Vi har feiret Kong Haralds 80-års dag, med kos og moro og ungene lagde dessert til fruktmåltidet helt 

selv. Det er gøy å lage mat sammen, særlig når det smaker så godt. Det er også lov for små kokker å 

smake underveis…. Det merket vi også da vi hadde vaffelsteking i vinterferien. Mange frivillige kontroll-

smakere, og ingen ting er som å få slikke bollen med vaffelrøre.  

Hallen har vi også brukt flittig til idrettsaktiviteter, vi har vært på hemmelig tur med rutebussen Røyse 

rundt for så å ende opp i Hønefoss. En herlig tur vi kosa oss skikkelig med. Vi har utført noen 

eksperiment, og hvis dere får spørsmål om "å tenne på appelsinskall" hjemme, så har vi laget 

"stjerneskudd" ved å brette appelsinskall og presse ut saften i skallet mot et stearinlys. Prøv! Og se hva 

som skjer.  

Til sist vil vi nevne den første Røde Fjær som ble 5 år og som kunne vise hele hånden fram da vi lurte på 

hvor mange år han ble… nemlig Sigurd! Hurra for deg, Sigurd .  

STOREFOT 

I februar har vi hatt flere storefotgrupper med Rådyr der vi har vært på ulike turer. Vi har hatt en busstur 

til Hønefoss Barnehage hvor vi fikk boltre oss sammen i gymrommet og til slutt bade i bassenget deres. 

Det var en ny opplevelse for oss som bare er ute…  Og siden det er så greit å ta Røyse-bussen til 

"storbyen", fikk vi til en avtale med pappaen til Sigurd på rådyr om å få en besøksdag på brannstasjonen. 

Det var et høydepunkt denne måneden. Topp stemning og mange nysgjerrige barn som stilte bra 

spørsmål. Roar ble imponert over flokken vår.  

Vi har hatt en dag på Røyse skole og leika "skole" for noen timer med ulike aktiviteter og oppgaver. Det 

er for å bli vant til at skolen er litt annerledes enn barnehagen. En lærer titta inn til oss mens vi hadde 

quiz om kongene i kommunevåpenet til Hole Kommune, og læreren sa; dere kan jo mer enn 

skolebarna! 

Vi har storkosa oss med påskestemning og solskinn på skiskolen hver mandag i noen uker, og 13.februar 

var siste gang med høytidelig avslutning; medaljer til hver og en for imponerende innsats, og kake/varm 

saft som energipåfyll. Dette har vært aldeles strålende dager! 



I Trampoline-boka vår jobber vi med tall om dagen. Det er ganske vanskelig for mange, så vi tar oss god 

tid slik at alle skal føle mestring. Målet er ikke at alle skal kunne alt, men at de har vært borti det og kan 

kjenne det igjen når de begynner på skolen. Vi ser at når vi jobber i "dybden" med slike tema, gjør det 

noe med barnas interesse for feltet. De som før ikke "brøy seg katta" om tall, spør nå om hvilke tall som 

står der og der. De finner tall og roper med stor iver ut at "her har jeg funnet et 4-tall". Da er hensikten 

oppnådd. Vi vil skape nysgjerrighet og undring over ulike temaer – vi vil ha vitebegjærlige barn som 

gleder seg til å lære mer når de kommer på skolen etter hvert.  

Ny MÅNED… MARS 2017 

Vi har fremdeles hovedfokus på LEK og VENNSKAP, og gjennom dette temaet trekker vi spesielt fram 

egenskapen selvkontroll og selvregulering. Selvregulering har med kontroll av følelser å gjøre. Det har 

også med oppmerksomhet å gjøre; lære seg å bli oppmerksomme på f.eks oppgaver eller aktiviteter man 

skal gjøre. Å være tilpasningsdyktig har også med selvregulering å gjøre. Hvor tilpasningsdyktige er vi 

selv? Kommer vi med løsninger, eller er vi mest opphengt i problemer? Til sist; evnen til å styre impulser. 

Alt dette henger sammen. Disse egenskapene utvikles fra vi er små barn. Her trenger noen barn god 

hjelp av voksne ved at vi hjelper dem til å ta i bruk ulike strategier for å styre egen atferd. Det å spille spill 

og leke regelleker er gode øvelser i både å vinne og tape. Gjennom slike leker erfarer barn å være en mot 

mange – for siden å være en av mange, om å ta ansvar for seg selv, om å være fri, usynlig og alene. Om å 

bli sett, bli fanget og "leid tilbake i fengselet". Det handler om å klare det og å ikke klare det, for deretter 

å kunne prøve på nytt. Det handler også om lagfølelsen, om solidaritet.  

Gjennom slik lek får barn øvelse i å se reaksjoner fra de nærmeste, og gjennom det regulere egen atferd 

slik at leken fortsetter og at det blir hyggelig for alle. Dette er også viktige erfaringer å ha med seg for 

den demokratiske forståelsen av hvordan "livet vårt" henger sammen, sammen med andre. Hjemme i 

familiens lune stue er det lett å la barnet vinne og få være "eneren". Men i en gruppe med barn, som i en 

barnehage eller skoleklasse, vil de barna som har trening i å både vinne og tape, komme heldigere ut. 

Derfor; ØV på det hjemme også, å tape litt….  

Barnehagedagen som er 14.mars har også fokus på LEK; "Lek og lekens betydning for vennskap". Denne 

dagen har vi en felles plan for alle avdelinger i barnehagen. Vi skal ha god gammeldags lekeaktivitet a'la 

"17.mai-leker" der vi lager stasjoner med ulik lek, og  hvor barna kan leke akkurat der de synes det er 

morsomst å leke. Det være seg konstruksjonslek, ulike regelleker og  rolleleker, kroppslig og motorisk 

lek osv. Vi gleder oss til å samarbeide på tvers av alle avdelinger denne dagen.  



Innimellom vil vi også få besøk av Kråka Knas; temaet hans er "hvem skal bestemme i leken?" Det er 

nemlig ikke alltid like lett å få til – og hva skjer om det kun er én og samme barn som bestemmer hele 

tiden? Konflikthåndtering er også en kompetanse vi må øve på for å få til på en god måte, både voksne 

og barn. Det er også ulike måter å håndtere konflikter på. Vennskap innebærer også det å være uvenner i 

vennskapet, det er også en del av livet og noe vi lærer nettopp gjennom det å ha venner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det nærmer seg vår, og med våren kommer trekkfuglene tilbake. Vi har allerede snakket om, og fått en 

liten forståelse av, hva trekkfugl er og hva standfugl er. Her blir det litt repetisjon når det faller seg 

naturlig. Fuglekassene skal renskes for gamle reir slik at nye fuglepar kan danne nytt "hjem". Det er 

omsorg og omtanke i slike handlinger som igjen fremmer empatien – å ta vare på det som skal komme 

av nytt liv.  

Gjennom idrettsbegrepet  skal vi ha fokus på de grunnleggende ferdighetene hoppe, kaste og ta-imot : 

IDRETTSFOKUS ved Koko: 

I barnehagen er barn avhengig av å ha en viss motorisk kompetanse for å kunne beherske oppgver i 

hverdagen og i lek. Vi har en viktig rolle i å legge til rette for at barna blir trygge og bruker kroppen sin 

hver dag. Barna skal bevege seg allsidig med mange repetisjoner og erfaringer i forskjellige miljøer for å 

øke sin motoriske kompetanse.  

I rammeplanens fagområde for Kropp, bevegelse og helse, står det: "I løpet av småbarnsalderen tilegner 

barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i 

hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet. Barn er kroppslige aktive, og de uttrykke rseg mye gjennom 

kroppen. Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne". 

I mars skal vi ha fokus på ferdighetene HOPPE, KASTE og TA IMOT. 

Barn skaper kunnskap om seg selv, andre og verden rundt seg gjennom relasjoner som etableres, endres og 

opprettholdes. Det er kvaliteten på disse relasjonene som er avgjørende.  

Barn lærer grunnleggende ferdigheter i samvær med andre barn. Vi ønsker at barn skal få være barn, og ikke 

organisere dagen deres for mye med voksenstyrt kunnskapsoverføring hele tiden. Barn må få tid til å etablere 

lek og moro med andre barn. For mange overganger i hverdagen skaper uro og lite kontinuitet. 

Det tidlige vennskapet er ikke bygd på lojalitet og forpliktelser, slik voksent vennskap er. Barnehagebarn er på 

vei til å utvikle slikt vennskap men må først lære seg å dele ideer og følelser med andre, kunne sette seg inn i 

andres følelser (empati) og bry seg om hvordan andre har det. Barns evne til å etablere vennskap er nært 

knytet til deres lekekompetanse.  

Voksne som deltar i leken på ulike måter, bidrar til et inkluderende lekemiljø og at barn øker sin leke-

kompetanse. Men voksne har makt. Den makten må man være bevisst på – slik at man går inn med 

forsiktighet, empatisk innlevelse og ikke minst ha innsikt i hva som er målet i leken som foregår.  

Det som gir livslyst – det å gå på resten av livet – det er LEK, SELVRESPEKT og FELLESSKAP! 

Filmen som har premiere i disse dager – Barndom – anbefales å se for alle som har barn, jobber med barn og 

som er i relasjon til barn på en eller annen måte.     



Vanligvis er barna glade og fulle av energi når de hopper. Et hopp består av sats, svev og landing. Vi sla 

legge fokus på aktiviteter som skal få barna til å hoppe med samlede ben, på ett ben, baklengs, med fart 

og uten fart.  

Når det gjelder ferdighetene kaste og ta-imot, utvikler det barnas øye-hånd koordinasjon ved at de øver 

på å beregne avstand og når gjenstanden treffer hendene. Ved øvelse blir bevegelsesmønsteret øye-hånd 

koordinasjon utviklet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

EN LITEN  HILSEN FRA  AASE MARGRETHE helt til slutt: 

Jeg vil med dette få takke dere alle, både små og store, for alle de fine årene jeg har hatt her i 

naturbarnehagen. Hver og en av dere har satt sine spor hos meg, og gjort meg til den jeg er i dag. Det 

setter jeg utrolig stor pris på. Det var med tungt hjerte at jeg sa opp jobben min i verdens beste 

barnehage – men den som intet våger, intet vinner – tenkte jeg, og tok sats.  

Jeg begynner i ny jobb i Jevnaker kommune i april som spesialpedagog. Jeg digger de barna som "kan 

noen ekstra triks", jeg har et ekstra hjerte for de barna som strever litt mer enn andre for å få det til. 

Derfor har jeg også videreutdannet meg innen dette feltet. Nå vil jeg ut og se om "jeg duger" – og å få 

enda mer påfyll og erfaring med akkurat denne type jobb.  

Tusen takk for meg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilsen Inger, Koko, Kim, Lise Marie og Aase Margrethe 

 

Her lekes det doktor, sykepleier og pasient – og det er 

ikke mye som skal til av rekvisitter for å få en fin lek. 

En barhytte i skogen ble til en fin troll-lek, og her er en 

voksen med for å inspirere og drive leken videre. 


