
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Vi ser tilbake på februar … Februar var måneden vi fikk en 

liten smakebit av SNØ! Vi fikk akkurat nok til å ake litt i 

bakken ved klubbhuset i starten av måneden! Februar var også 

måneden Daniel fylte seks år! HURRA! 

6. februar var det samenes nasjonaldag, og i den anledning 
brukte vi februars første uke til å lære mer om samene. Som 
rammeplan for barnehagen (R 17) synligjør, skal vi i 
barnehagen gjøre barna kjent med samisk kultur og levesett 
og knytte det samiske perspektivet til merkedager og 
hverdagsliv, kunst og kultur og mattradisjoner. Vi har 
fargelagt det samiske flagget, og hørt historien fortellingen 
om samegutten Mikkel, hans bestefar og gjeterhunden Kero 
som dro opp på vidda for å se etter reinsdyra. Vi fikk se på samiske sko: skaller, en dukke 
med klær av reinskinn, en samekniv og en lasso! Flere av barna hadde sett en slik kniv før, 
og vi kjente også igjen fargene på slira til kniven. Blå, gul, grønn og rød: fargene fra det 
samiske flagget! Vi laget  samisk mat og lytta til samisk musikk og joik.  

Månedsbrev fra 

Rådyrstien 

Mars 2020 

Viktige datoer i mars: 

2. mars: Ha med dag 

4. mars: felles gruppedag 

12. mars: Barnehagedagen!    

«ulike sammen» 

Velkommen til markering og middag  

   kl. 15.30 – 17.30! 

Uke 11 og 12: storefot turn 

 

 

 

 

 

 

Rammeplanens fagområde om nærmiljø og samfunn: Fagområdet skal omfatte kjennskap til samisk språk, 
kultur og tradisjon og kjennskap til nasjonale minoriteter.  

Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna blir kjent med at 
samene er Norges urfolk, og får kjennskap til samisk kultur. Rammeplan for barnehagen, R17 

 

Bursdager i mars: 

12. mars: Julie seks år! 

13. mars: Ada 5 år! 

 

 

 

 

 

 



Storefot 

Mandag 10. februar var siste dag på skiskolen, noe som vi kunne se på måten barna 
behersket skiene sine på. Vi ser stor fremgang etter de fem gangene på skiskolen, selv om 
vi hadde håpet på bedre skiforhold til å øve i barnehagen også. 

Onsdag 5. februar dro vi på busstur til vik skole sammen med storefot på Revehiet og 
Elgtråkket. Som en del av god overgang fra barnehagen til skolen vil vi besøke skolene 
som storefot skal begynne på. Forrige tur, i januar, gikk til Røyse, så i februar reiste vi til 
vik. Vi hadde avtale om å få spise nista vår inne på skolen, men før vi kom så langt ble vi 
møtt av mange kjente fjes og gode klemmer! Søsken og gamle storefoter var det mange 
av, og det kan være en god trygghet. Vi fikk prøvd ut de fleste lekestativene!  

 

Karneval 2020 

 

I anledning karnevalet valgte vi å lage kostymer selv. Barna tok utgangspunkt i sin egen 

fugl da de lagde kostymene. Alle barna hadde med seg en t-skjorte hjemmefra, som var 

stor nok til å ha utenpå dressen. Dette var et godt utgangspunkt for å lage sitt eget 

kostyme. I tillegg til at barna skulle få være kreative og å få mestre å lage sitt eget 

kostyme, ønsket vi å bidra til en mer bærekraftig tankegang og å vise at man ikke alltid må 

kjøpe nytt.  

For å skape gode samtaler rundt farger, fargevalg og hver enkelt fugl, valgte vi å bruke god 

tid på kostymene. Noen dager ble andre planlagte aktiviteter flytta på eller avlyst som et 

bevisst valg for å skape TID rundt kostymelagingen. Da vi hadde brukt tre uker, og alle 

barna hadde fått laget en side av kostymet, måtte vi imidlertid innse at vi ikke kom til å 

rekke å fullføre begge sidene. Vi forklarte det for barna, og tok med oss materiale til å lage 

nebb ned til sandstranda. Alle fikk laget hvert sitt nebb, og var klar for karneval! 

Grønnfinken Mari delte ut kostymene og en magisk fjær i en høytidelig seremoni i starten 

av karnevalsdagen. Christel og Bjørgvin finjusterte nebbene, og det var klart til take-off! Vi 

danset fugledansen, fløy en god runde, og etter lunsj måtte vi ut i skogen for å lete etter 



Komunikasjon, språk og tekst

- Vi forteller historien om 
Mikkel og bestefar og 

gjeterhunden Kero. Bruker 
konkreter fra den samiske 

kulturen til å illustrere 
historien.

- Kostymelaging. Vi bruker god 
tid på å lage kostymer. 

Dialogen i fokus. 

Kropp, bevegelse, mat og helse

- Vi aker!

Vi danser! : fugledansen, 

- vi beveger oss etter samisk 
musikk, forskjellig tempo og 

variasjon.

- Vi flyr!

- samisk mat av Reinsdyr.

- Skattejakt

Kunst, kultur og kreativitet

- barna lager kostymer til 
karneval med utgangspunkt i sin 

egen fugl.

- Vi utforsker farger. vi blander 
farger og lager nye farger. Vi 
gjenkjenner farger fra fuglen 
vår, og prøver å lage lik farge.

- vi fargelegger det samiske 
flagget. 

- Lytter til samisk musikk. 

joik.

Natur, miljø og teknologi

- Barna blir bedre kjent med 
sin fugl. Hvordan ser den 

ut? kan vi se den i 
nærheten på vinteren?

- Vi ser nærmere på 
hvordan samene bruker 

naturen. Reinsdyr - skinn -
knivslire- skaller - klær -

Mat. 

Antall, rom 

og form

- Vi lager trekantnebb

- Vi teller farger

- Vi finner former på 
fuglene. noen har 

trekanter på brystet 
eller vingen. prikker på 

hodet? 

Etikk, religion og filosofi

- Vi undrer oss hvordan det er 
å være fugl i skogen her.. å fly 

høyt der oppe..

- Vi snakker om hvordan vi 
kan hjelpe fuglene i skogen på 

vinteren når det er kaldt og 
snø.

Nærmiljø og samfunn

- 6. februar er samenes 
nasjonaldag, så i uke 6 ser vi 
nærmere på samisk kultur og 

tradisjon.

- Vi flytter oss etter sola. 
selvom vi har base i mathytta 

og trollaugen, bruker vi 
plassene i nærmiljøet.

«mat». En fuglete versjon av skattejakt som er veldig populært blant barna om dagen (Les 

mer i fagarbeiderens hjørne om dette). 

Modell for hvordan vi har jobbet med de ulike fagområdene i Rammeplan, R17 i februar. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

FEBRUAR 



Fagarbeiderens hjørne  
  
En ting som har gått igjen denne måneden, er skattejakt! Forrige måned hadde vi det jo 
veldig gøy med å lete etter «bipern». Dessverre har denne gått tom for batteri, men det 
har ikke stoppa oss fra å gjøre lignende ting. Da vi hadde karneval med fuglekostymer, så 
måtte alle fuglene ut for å lete etter «mat». Det var 3 godteposer som var gjemt utover et 
avgrenset område i skogen bak fotballbanen. Jeg undervurderte nok ungene litt, for det 
tok ikke mange minuttene før alle posene var funnet. Etter utdeling av godteri, var det 
fremdeles endel igjen i posene, så etter ønske fra ungene, så gjemte vi dem en gang til, 
denne gangen litt bedre. Det tok allikevel ikke 
lange tiden før de var funnet.  
  
I vinterferieuka slo vi oss sammen med Elg og 
Rev. Det viste seg at Kim har laget en 
ekte skattekiste, og da var det enda mer gøy å gå 
på skattejakt! Jonas og Kim lagde rollespill med 
en historie om denne kista, og hvorfor vi måtte 
finne den. Det gjorde skattejakten enda mer 
engasjerende! Kim var også veldig god til å 
gjemme kista, og vi måtte få hint, samt se etter 
spor og tegn for å finne den. Det å lete etter kista 
ble en daglig rutine. På fredagen da vi var på 
solplassen, så ble kista gjemt ekstra godt, og det 
var mange spor, både falske og ekte, som vi måtte bruke for å finne den. Til slutt var det ei 
lita røde fjær Rev som så en pinne som stod veldig unaturlig opp fra en stubbe, og hun så 
fort hvor den pekte, og ganske så snart fant hun kista under torven. Da var det ei veldig 
stolt jente som ropte «jeg fant den!». Og ikke nok med den, da vi åpna kista, var det 
sjokoladegullpenger i den!!  
 

«Barnehagen skal bidra til at barna opplever trivsel, glede og mestring ved allsidige 
bevegelseserfaringer, inne og ute, året rundt.»  
  
«Personalet skal gi barna tilgang til varierte og utfordrende bevegelsesmiljøer, 
sanseopplevelser og kroppslig lek ute og inne, i og utenfor barnehageområdet.»  
  
- Rammeplan for barnehager, R17  
  
Disse skattejaktene rundt om i skogen har jo ikke akkurat vært på flatmark, så her har 
barna fått boltra seg i meget ulendt skogsterreng, samt at de har fått god øvelse i å bruke 
sansene sine for å se etter spor. De har også måttet lytte til beskjeder, hint og instruksjoner 
som ble gitt, for å finne skatten. Dette er noe vi jobber mye med om dagen.   
  
En annen ting som har vært et gjennomgangstema denne måneden, er dette med frihet 
under ansvar. Det er ingen spesiell øvelse vi har for dette, men det noe som vi har prata 



ofte med barna om ved flere anledninger. Blant annet har vi en avtale med storefot om at 
de får lov å gå fra rista før alle andre, før det kommer en voksen ut (etter avtale med 
foreldre). Vi har blitt enige om regler for dette, og hvorfor vi gjør dette. Det er en 
avtale eksklusiv for de som skal starte på skolen, så de får øvelse på dette. Men de må da 
vise ansvar, at de tar vare på hverandre, at de ikke gjør farlige ting (klatre i trær f.eks. Før 
det kommer en voksen ut), at de ikke krangler, etc. Og selvfølgelig at de kommer å sier i 
fra til en voksen om det skulle skje noe. Barna har med andre ord et ansvar for å ta vare på 
hverandre å sørge for egen og andres trivsel.   
  
«Barnehagen skal gi barna mulighet til å utvikle tillit til seg selv og andre.»  
«Alle barn skal få erfare å få innflytelse av det som skjer i barnehagen»  
  
- Rammeplan for barnehager, R17  
Men det er ikke bare her vi har snakka om frihet under ansvar. Ved 
passende anledninger har jeg/vi pratet med ungene om at de får større frihet, jo mer de 
viser at de er til å stole på. Vi har f.eks. Vært endel på stranda i det siste, og der har vi blitt 
enige om et avgrenset område. Men noen ganger er det fristende å gå litt utenfor dette 
området. De som da har vært flinke til å komme å avtale med en voksne, har vi gitt mye 
godvilje, og latt dem få lov til dette (poenget er jo at vi skal ha kontroll slik at alle er 
trygge), mens de som bare har vandret ut, har vi sagt må komme tilbake å holde seg 
innenfor. De har da fått beskjed om at neste gang så er det jo bare å lage en avtale med en 
voksen. Dette er bare et av eksemplene. Poenget er at barna skal lære det at når vi kan 
stole på dem, får de også større frihet til å gjøre ting, FORDI vi kan stole på dem, og de 
dermed er trygge. Selv om det kanskje ikke er helt dette som menes i følgende utsnitt fra 
rammeplan, så mener jeg allikevel at det passer fint under dette punktet.   
  
«Alle barn skal erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen»  
  
- Rammeplan for barnehager, R17  
  
For all del, jeg mener barnehagen vår er veldig flink til å la barna få være med å bestemme i 
hverdagen, slik punktet over kanskje er ment, men jeg føler også at det passer fint med 
dette med frihet under ansvar. De får innflytelse, større frihet til å gjøre «litt ekstra/gå 
utenfor grensene» når de viser at vi kan stole på dem. Dette bygger opp en god dynamikk 
mellom barn og voksne. Denne ekstra friheten er også en motivasjon til et godt samarbeid 
:)  
  
Her jeg sitter og skriver, så laver snøen ned utenfor, vi får se hva mars bringer, kanskje vi 
får et snev av vinter allikevel?  
  
- Sølve Bjørgvin Roland  
  
 



Mars blir en måned med mye fugl, og på slutten av mars har vi fargen gul…  

Vi forbereder til våren og trekkfuglers ankomst, kanskje vil vi se en og annen vårblomst? 

Vi fortsetter med tema fugl og vil naturlig nok komme mer over på årstidskifte og vår 

utover i måneden. Vi starter med å rense fuglekassene slik at disse er klare til vårens 

hekking! I slutten av måneden nærmer påskehøytiden seg med det som hører med av 

tradisjoner og aktiviteter. 

 

 

 

 

Hilsen Christel, Bjørgvin, Marthe og Mari       


