
                              

 

 

 

 

 

 

April er den siste måneden med R i på lenge – det betyr at det snart er "lov" med bomull på kroppen 

igjen ;) Vi håper at snøen nå vil holde seg borte, for syklene er tatt fram, og vi ønsker oss tørr asfalt, 

grønt gress og joggesko!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUERING AV MARS: 

Vi startet mars med en Hemmelig busstur… 

det var vinterferie for mange, og vi benyttet 

sjansen til en bytur til Hønefoss. Ellers i 

vinterferien var vi i "sakte-modus" og tok 

livet med ro; fortalte eventyr, snakket om 

følelser, og vi fråtsa i oss vafler!  

Ha-med-dag har vi første mandag i 

måneden, og barna er flinke til å dele og leke 

sammen. Denne gangen var temaet 

bondegård/familie-rollelek. Ingrid Marie og 

Amalie hadde en sykehuslek der Amalie var 

pasient og Ingrid Marie var både lege OG 

sykepleier. Julian hadde fått låne en bondegårdleke av lillesøster Josefine og var svært stolt og forsiktig 

Månedsbrev fra  

REVEHIET –       

April 2017 

VIKTIGE DATOER I APRIL: 

VIKTIGE DATOER: 
  2. april – Velkommen til Anette  

  2. april – Ha-med-dag 

22. april – Jørgen Moe sin fødselsdag (kunne blitt 204 år!) 

25. april – Knut Emil 45 år 

27. april -  ped.ledere på kurs i Drammen 

 

Barnehagen er stengt f.o.m mandag 10.april 

t.o.m.17.april pga påske. Vi sees igjen 18.april 

 

 

24. april 
"Skolestarternes tanker om å 

begynne på skolen" 
 

Utstilling på Vik 
Alle Maxier/storefoter lager 
hver sin collage og stiller ut.  

Nærmere info kommer 



med den. Ha-med-dag kan være fint for ungene, men også utfordrende ved at noen ikke ønsker å dele, 

la andre leke med sin leke. Slike situasjoner gir mulighet for gode samtaler med ungene, de er veldig 

reflekterte og de små lærer sakte men sikkert av de store. En 3-åring har et mer "eie-forhold" til sin leke 

enn en 5-åring som har lært seg å dele og se nytten av å få låne andres i gjengjeld. Ingen tvinges til å 

dele, men vi oppfordrer på en fin måte.  

Onsdager har ofte vært vår faste gruppedag, i tillegg til at vi har grupper ellers også. Da deler vi i 

Storefotgruppe og Røde fjær/Hiawatagruppe. Røde Fjær og Hiawataene har denne måneden lest 

Gruffalo, de har øvd seg på ulike rim og regler, og de har tegnet og "skrevet bokstaver" i arbeidsboka si. 

Ja, for man må da ha sin egen bok når man har gruppe. Hvordan lærer barn best? Jo, i mindre grupper 

og med større voksentetthet – det er to av mange viktige faktorer. Derfor deler vi oss i mindre grupper 

så ofte vi kan. Ungene får en større ro, det er ikke fullt så mange barn å kjempe om oppmerksomheten 

med, og de ungene som synes det er vanskelig å tre fram i gruppa når den er stor, får det lettere til når vi 

er færre. Det er da potensialet i hvert barn kommer tydeligere fram. Vi SER hvert enkelt barn bedre og 

kan tilrettelegge og tilpasse utvikling og læring. Vi ser også at leken blir annerledes; barn som ikke til 

"vanlig" leker så mye sammen, oppdager hverandre på nye måter. Noen ganger har vi forhåndsbestemt 

innholdet i gruppedagene, andre ganger er det en plan – men vi lar oss begeistre av ting som skjer 

underveis, og lar naturen inspirere oss. En død fugl får plutselig full oppmerksomhet og er kilde til lek i 

timene etterpå. En tom (og ny) hundebæsjepose ble en enkel rekvisitt i en ganske kompleks lek der hele 

gruppa var med og lekte den samme leken. Mindre grupper gir mer oversikt – også for barna.  

Så kom et høydepunkt – årets AKEDAG! To fulle busser rullet ut fra barnehagen en tidlig morgen i 

mars, med Ringkollen som mål. Endelig skulle det bli skikkelig aking – både med og uten toppfart. Store 

og små i barnlig glede over å kunne boltre seg i snøen. Fysisk aktive barn som holdt det gående i mange 

timer, kun avbrutt av pølsespising og påfyll av mer energi. Slike dager kan vi mimre om i lang tid i 

ettertid. Felles opplevelser som gir felles og varige minner.  

 

"Snø i munn og nese – snø i hele fjeset…." 



Lek og vennskap har vært gjennomgående tema i vinter og våren – fordi vi voksne oppdaget at noen 

barn trengte mer støtte for å tilegne seg god eller bedre lekekompetanse. Vi ser at jobben vi har gjort i 

kulissene, har gitt resultater. Barn som tidligere valgte seg roller som var lite språklig krevende, velger nå 

aktive roller som gjerne bærer hele leken. Dette handler om mestring og mestringsfølelse, og om 

anerkjennelse og selvverd. Vi ser også at kreativiteten og fantasien har utviklet seg – det er gøy å leke 

nye leker, eller fantasere og videreutvikle en lek vi "alltid" leker.  

 

 

 

 

 

Barnehagedagen 14.mars hadde også fokus på LEK. Denne dagen hadde vi ulike "stasjoner" ute i 

barnehagens område på ettermiddagen der barna kunne leke akkurat der de ville. Voksne la til rette for 

og deltok på barnas premisser. Å bli invitert inn i barns lek er en ære! Det er nemlig ikke for hvem-som-

helst ;) 

En til to dager i uken har Koko idrettsfokus med ungene (og voksne). Han har lagt opp ulike aktiviteter 

som stimulerer og utvikler ulike grunnleggende bevegelser. Hoppe, kaste og ta-imot stod på 

programmet i mars. Aase Margrethe og Inger ble litt "våte i øynene" da hoppestrikken kom fram. En 

god, gammel slager som barn i dag kanskje ikke har så mye kjennskap til. Koko la til rette for ulike 

aktiviteter og ulik utfordring og mestringsgrad. Her var det noe for alle – både noe å mestre, og noe å 

strekke seg etter. Vi har hoppet over tau i bevegelse, hoppet over "slangen", og vi har kastet ball og tatt 

imot – delt i to lag og "konkurrerte" mot hverandre. Alle aktivitetene er lek-preget, og det er frivillig å 

være med. Vi ser at når Koko starter noe sammen med et par barn, så er det plutselig 12-16 barn rundt 

ham og vil være med. Ungene elsker ulike aktiviteter og "konkurranser".  

Grønne tanker-glade barn har også vært på programmet vårt denne måneden. Vi har vært innom 

følelsen TRIST og FLAU. Ikke alle barna har vært deltakere i samlingen fordi når vi formidler temaet 

tanker og følelser har vi erfart at det beste er å være ganske få på gruppa.  

Det barn gjør sammen med andre barn, har avgjørende betydning for deres utvikling. Det er nemlig 

viktige kvaliteter ved barns fellesskap med jevnaldrende som ikke finnes i relasjonen mellom barn og 

voksne. Voksne kan med andre ord aldri erstatte andre barn, hverken i lek eller i annen samhandling. 

Når barn ikke får til å leke, tilbyr voksne dem ofte et fang eller en hånd å holde i "som trøst". Men det 

er ikke DET barnet trenger – det trenger å få øve seg på å leke med andre BARN!  
(fritt etter Patrick Kermit, 2012, og Terje Melaas, 2016) 



I mars har Siw-Linda student vært hos oss, og det synes rever har vært topp. Siw-Linda har hatt 

sangstunder, bare hør om «sirkel sirkel …» som blir til en gris og «Vi reiser til Amerika».  Hun har vist 

oss å spikke hjerter, og hun imponerte alle med avskjedsgave til oss. Lykke til videre og takk for nå!  

I mars har vi hatt bursdags-bonanza…. På snaue to uker fikk vi feira hele 6 stykker; Ida 6 år, Ulrik 5 år, 

Mari 6 år, August 5 år, Therese 5 år og Malene 5 år. Hipp, hipp, hurraaaa for dere alle  

 

 

 

 

 

 

 

Tusen takk Aase Margrethe! 

Du er en helstøpt pedagog som gir av deg selv hver eneste dag, med bøyde knær, varme 

smil og trygge hender har du satt gode spor og minner! 

 

 

                     Lek & vennskap                       Historieforteller                  Med hjerte som kompass 
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 STOREFOT 

Tidlig i mars fikk vi en uformell invitasjon til Vikingspelet på Sundvollen Oppvekstsenter. Det var 

Sollihøgda bhg, Sundvollen bhg og oppvekstsenteret som hadde arrangert et skuespill om nettopp de 4 

kongene som pryder kommunevåpenet vårt. Dette er et tema vi har jobbet med ganske lenge, og 

ungene kjente historien fra før. Derfor var det ekstra moro å få være publikum på "teater". Nå fikk vi se 

det "live"…  

Storefotene har fortsatt jobbingen med TALL og TELLING. Vi har kommet til tallet 7 i skrivende stund. 

En fin vårdag tok vi med hele storefotkassa og fant en fin helling der det var tørt og fint. Stedet ble døpt 

Sommerfuglflekken. Her tegnet vi og fargela etter ulike tall. 1 var rød, 2 var blå, 3 var oransje osv. Selv 

om vi jobba i Trampoline-boka, var det nok av tid til lek og moro.  

Vi har tømt fuglekasser for gamle reir og merket dem på nytt med årets 

storefotnavn. Det er stas å ha sin "egen" fuglekasse – og vi tror flere av dere 

foreldre må ut i skogen og være med på fritiden, for det var en stolt gjeng 

som gjerne vil vise fram kassen sin til flest mulig. Nå blir det spennende 

om det flytter inn noen – og om det blir egg og unger etter hvert.  

Storefotene har vært på Røyse skole og hatt "skolegruppe" sammen med 

Rådyr-gjengen. Denne gangen rakk vi å ha friminutt og leke også. På 

planen hadde vi ulike matte-aktiviteter. Vi delte oss i mange små grupper 

og hadde ulike spill relatert til matematisk for forståelse. Studentene våre 

har det som tema dette semesteret i tillegg til overgang barnehage-skole, derfor passet det ekstra godt å 

ha med Stian og Siw-Linda.  

Ellers har vi hatt flere storefotgrupper der vi har brukt Lommekroken som "landingsplass" – her har vi 

utnyttet fine dager med lek og stor kreativitet. Ungene har medvirket på hvordan dagen deres skal være 

– og dermed ble vi der. Spiste maten vår, og tok livet helt med ro.  

I april skal storefotene følge fuglekassene sine og registrere i hvilke det er aktivitet og hva det er og blir 

ut av det. Det blir ulike sykkelturer, nå sykler hele storefotgruppa på 2-hjul, det betyr litt større 

handlingsfrihet til ulike turer. Det er også alltid populært å få sykle utenfor barnehagens gjerder. I 

skogen er det både gøy, utfordrende og for noen "litt skummelt" å sykle fordi det humper og dumper 

over kongler og røtter, men dette gir både mestring og erfaringer. I Trampoline-boka vår skal vi 

sluttføre tall- og telling, og over på plassering. Det handler om preposisjoner. I slutten av måneden skal 

vi ha en felles utstilling med de andre skolestarterne i kommunen. Nærmere info kommer.  

Ny MÅNED… APRIL 2017 

Vi starter denne måneden med Ha-med-dag og GUL uke… det nærmer seg påske, og vi skal ha ulike 

aktiviteter. Brun Hare og Hoppetass er en ny historie vi skal høre om. En annerledes historie om 

påskeharen. Kanskje kan vi se i skogen om han er rundt omkring oss? Hmm…. Hva er påske? Hvorfor 

har vi påske? Her har vi ulike aspekter og innganger – både det kristne budskapet, men også 

humanistiske verdier som nytt liv, omsorg, ta vare på, og at det grønnes og gror rundt oss. Vi skal også 

legge til rette for litt kreativitet – det er muligheter for å lage litt påskepynt 



Fuglekassene er rensket – og klare til innflytting. Vi håper på et mangfold i kassene våre, av kjøttmeis, 

blåmeis, spettmeis og svart/hvit fluesnapper. Fuglene bygger reir på ulik måte, og vi kan ved å lære oss 

forskjellen se hvilke fugl som har flyttet inn. Vi kan også se det på eggene når de er lagt. Dette er 

kunnskap vi lærer ved å være aktive deltakere og kan følge naturens ulike skifter og sesonger. Det er slik 

vi også har lært oss ulik type fuglesang. Da blir det mer spennende å gå i skogen. "Oi – jeg hørte 

kjøttmeisen, fordi den høres ut som en sykkelpumpe og nå hørte jeg det!"  

Rollelek står på agendaen – og gjennom rollelek tydeliggjør vi ulike følelser, og hvordan vi gjennom 

empati kan ta hensyn og være en venn. Men hva skjer hvis vi ikke er venner? Det er noe som heter 

uvenner… dette skal vi også løfte litt fram og tydeliggjøre for ungene hva vi kan og bør gjøre i 

situasjoner der vi overhode ikke er enige. Det handler om egen integritet, men også det å se andres 

behov. Vi skal også dele oss i grupper og leke på "tvers" av de man vanligvis leker med. Kanskje oppdager 

man potensialet i en ny lekekamerat man ikke har sett før? Gjennom leken knytter vi erfaringer over til 

Grønne tanker – glade barn, for følelsen SINT kan henge sammen med begrepet uvenn. Og hvordan 

kjennes sint ut i kroppen min? Hva er greit og hva er IKKE greit?  

IDRETT MED KOKO 

Barn er avhengige av å ha en viss motorisk kompetanse for å kunne beherske oppgaver i hverdagen og i 

lek. Voksne har en viktig rolle i å legge til rette for at barna skal bli trygge på å bruke kroppen sin. Barna 

skal bevege seg allsidig med mange repetisjoner og erfaringer i forskjellige miljøer for å øke sin 

motoriske kompetanse. Barn er kroppslig aktive, de uttrykker seg mye gjennom kroppen, og gjennom 

slik aktivitet lærer barn både verden og seg selv å kjenne.  

Denne måneden har vi fokus på KLATRE/HENGE . Barn viser fra tidlig alder at de er glad i å klatre. 

Klatring er en kombinasjon av et krysset bevegelsesmønster. Barn lærer koordinering, noe som har stor 

betydning for "samarbeidet" mellom høyre og venstre hjernehalvdel. Vi skal ha ulike aktiviteter både i 

skogen, i barnehagens uteområde og i nærområdet; vi skal klatre og henge i trær, vi skal klatre opp 

sklien, klatre i tau, henge i ringer, henge i husker og bruke naturlige gjenstander til ulike øvelser og 

aktiviteter.   

 

 

 

 

 

 

 

Våryr hilsen fra  

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. 

Hvorfor legger vi så stor vekt på at barna skal få utfolde seg fysisk med ulike og varierte aktiviteter? Jo 
– fysisk utfoldelse henger uløselig sammen med hjernens utvikling. Jo mer fysisk aktivitet, desto bedre 
blir hjernen til å ta i mot og behandle informasjon.  

Å lære hjernen til dette, er f.eks uvurderlig når det gjelder barns møte med trafikkbildet. Hvor er 
barnet plassert i forhold til det som kommer rett imot, og det som passerer? Når barn får kjenne på 
sine grenser og muligheter, blir de mer trygge og selvsikre på seg selv og sine omgivelser. Derfor MÅ 
barn få krabbe, løpe, huske, klatre og utforske!  

Gjennom fysisk utfoldelse utvikles hjernen, sanseoppfatningen og motorikken. Disse tre elementene 
kalles utviklingens treenighet, og går hånd-i-hånd  

 


