
 

 

 

 

 

       

            Vinter-variasjon, jakt etter vårtegn og snøfnugg! 

 

 «Her kommer vinteren, her kommer den kalde fine tida». Den har vi nok ikke sunget denne 

måneden, men her et tilbakeblikk på JANUAR.                                                                                              

Vi startet nyåret med å hilse Martine, student, velkommen tilbake i barnehagen vår. I snart 5 uker 

har hun vært med Revegjengen. En av oppgavene hennes har vært didaktiske planer. Hun har 

planlagt, gjennomført og vurdert ulike aktiviteter (hva-hvordan-hvorfor). Ved å ha student må vi 

«snu noen steiner» i hverdagen vår. Det er bra og ikke minst nødvendig for oss ansatte, for dere 

foreldre og det viktigste, barna. Hva er viktig for barn i barnehageårene. Hvorfor er det vikitg. 

Hvordan jobber vi med føringer fra Rammeplanen vår om alt som skal foregå i barnehagen. 

Barnehage-spørsmål som må «luftes og ristes» med jevne mellomrom. Vi håper praksisukene har 

gitt Martine noe hun vil ta med seg videre. Kanskje først og fremst kunnskap om barn og 

bevegelsesglede i naturen. Vi takker for fine uker sammen og ønsker lykke til videre i 

barnehagelærerutdanningen. 

     

Martine har hatt aktiviteter for hele barnegruppa og noen ganger for mindre grupper. Det har vært 

fuglematlaging, lesestund, undring-samtaler, hinderløype, musikkstund, maleaktvivtet og 

matlaging.  

 

Februar dager å merke seg:  

3. februar – Ask 4 år  

3.februar- Ha med dag 

3 og 10. februar - Skiskole Storefot 

6.februar- Samenes nasjonaldag 

21. februar – Karneval 

Uke 9 – Vinterferie skolene 
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Den viktige leken! 

Merete Lund Fasting har forsket på barns utelek og skriver: Når barna skulle ut, var det som de løp 
ut i friheten. Og den friheten føltes større i deres uttrykk når de var i naturområder.  

Dette kjenner vi oss godt igjen i.Kreativitet og fantasi er sentralt. Bevegelsesglede og. Ofte 

inneholder leken i skogen både bevegelse og fantasi samtidig. Barna i barnehagen hun forsket i, var 

nesten uansett alder, veldig opptatt av gjemmesteder.Vi nikker enige. Revebarna elsker gjemsel og 

Trollhaugen byr på mange flotte gjemmesteder. 1-2-3-4-50 . Den som ikke har gjemt seg nå, skal 
stå… Barn liker gjentakelser og repetisjon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Stopp opp, følg barns undring, vær tilstede i øyeblikket med hele deg! 

Januar avsluttet med snø. «Nå er det jul» ropte ivrig rev på jakt etter å fange snøfnugg med 

munnen. Det var godt å høre knirk under skoa og ei Storefot jente sa. «Den snøen lager mye lyd til 

å være så liten». Med snø på bakken kom et pust av vinter og det dukket opp spor. Andre spor enn 

vårtegn vi har sett sålangt denne vinteren. Nå må det sies at det er vi voksne som har tenkt mest på 

årets milde vinter og vi vet at det fort kan snu … Vi så spor av sko, noen små og noen store med 

ulike mønster.Vi så dyrespor, både små og store. Fra kjente dyr fra skogen vår og fra mer ukjente  

dyr i skogen vår … Da er det fint med kunnskap og at noen kan fastslå « det der er Dole det», 

hundespor med andre ord.  

Hverdag sammen med barn er latter, humor, magi, omsorg og lek. Det er vi voksne som åpner 

eller lukker igjen for alle magiske øyeblikkene med barn.  

 

 

Å leke stiv heks innebærer mest latter og spenning. Regler må følges og 

det å håndtere tap og vinn med samme sinn. Det er ikke alltid lett. Vi øver 

og øver. Noen må øve mer enn andre.  

Hadde vi hatt lyd på bildene, hadde dere hørt Storefot forklare da leken 

gikk litt i stå:  

Det er ikke om å gjøre å vinne, det er om å gjøre å ha det gøy! 

 



Takket være dere verdens beste foreldre fikk vi en flott kinodag sammen med elg og rådyr. Harer 

og ekorn tilpasset premien til sine barn.  Det å se «den vesle bygda som glemte det var jul» ble en 

god, felles opplevelse. Om de hadde glemt det var jul, glemmer ikke vi avslutningen da 39 barn 

stemte i med «når nettene blir lange og ….». 

 

 Hurra for skiskole! 

Det er flott å reise på Ringkollen og være med på skiskole. Kanskje ekstra flott denne snøfattige 

vinteren hvor skitupp, fiskebein og plog nesten har blitt fremmeord. Så langt har vi gjennomført  3 

av 5 ganger. Hele mandagen er Storefot i en slags skiskoleboble. Vi har en ivrig gjeng som smetter 

på seg skia og viser skiglede.Det å være hele Storefot gruppa samlet er bra og helt klart en styrke 

mot skolestart. Barnas skiskole er både for fremtidens « Klæbo» og for de som ikke har så stor ski-

interesse. Med andre ord helt topp for alle!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har fine dager sammen, men av og til skjer det uenigheter og konflikter oppstår. Hva gjør vi da? 

Barns handlinger kan være forutsigbare og vi ansatte må forsøke å være i forkant. Kanskje Grethe 

blir sint når Heidi tar pinnen hun leker med og reagerer med å slå. Eller Per vil gjemme seg når han 

er lei seg for Lars har avvist han i leken, igjen. Barn trenger tilstedeværende voksne som ser, hører, 

bekrefter og støtter. Det å få hjelp til selv å kjenne forvarslene. Nå koker det snart, hva kan jeg 

gjøre? Vi må bekrefte følelser der og da. Det er lov å bli sint og lei oss, men det er ikke lov til å slå. 

Skisko lager fort svarte merker etter oss på gulvet i garderoben. Det har den som vasker hos oss 
fått erfare. Striper som kun går bort ved å skrubbe en og en. Nå har det jo ikke vært hyppig 
bruk av skisko denne måneden, men det trenger ikke være en stor sak for at vi snakker… Kan  
vi gjøre noe for å hjelpe Joy som vasker og gjør det fint etter oss?  Her trengtes ikke lange 
tenkepausen, før forslag kom: «Vi kan ta på skoa i gangen».Så klart» Det enkle er ofte det 
beste. Uka etter husket barna og tok skoa under armen og tok de på i ytttergangen. Snakk om 
varme smil som ble delt. Det lyste stolhet og vi hjelper deg fra barna og tilbake kom et godt  
smil og ordene: tusen takk.  

Det du gir oppmerksohet til, får du mer av. Ikke sant? 

 



Det handler om å hjelpe barn til å gjøre gode valg, få øve seg på det som er vanskelig og ha tro på 

mestring.   

 

Månedens bursdagsbarn, Karoline. Hipp hurra for 5 åringen vår og gratulerer så mye!  

 

 FEBRUAR starter med bursdag. Hipp hurra for Ask som fyller 4 år. Vi fortsetter med vinter og 

…snø?                                                                                                                                                    

Vi vil markere samenes nasjonaldag. Samisk kultur er en viktig del av vår kultur.  

 

 

 

Vi vil høre joik, bruke fargene i flagget og høre en god historie eller to. Samisk mat står på menyen 

og vi får høre at ikke alle samer driver med reinsdyr, men kanskje bor i Oslo eller.  

Fredag 21. februar blir det karneval i Naturbarnehagen. Sammen med elg og rådyr har vi fest på 

Solplassen. Hele barnehagen har valgt å lage kostymer av t-skjorter vi skal ha utenpå klærne våres.  

Uke 9 er det vinterferie på skolene og av erfaring tar noen seg fri. Det er fint om du sier i fra om 

ditt barn skal ha fri.  

Rever og språk. Rever er glad i gåter, eller se på et bilde og forklare for de andre uten å si akkurat 

det ordet. Ala Alias. Bare prøv! 

 

                                        

                                                                Revehilsen Jonas, Kim og Inger 

Barn i barnehage skal bli kjent med samisk kultur og tradisjoner. 

Rammeplan,  fagområdet nærmiljø og samfunn.  

 


