
 

                                                                                        

                                                                                                 

August er blitt september, og her er barnehageårets første månedsbrev. Til sammen 

utgjør alle månedsbrevene vår årsplan. I månedsbrevene kan du lese om hva barna er 

opptatt av på Revehiet. Du kan lese om lek og vennskap, om barn og natur, om 

begrunnelser på hvorfor vi gjør som vi gjør. Vi skal synliggjøre progresjon og vise 

hvordan vi evaluerer. Vi dokumenter i tillegg hverdagen vår i ukeplaner og i artikler på 

hjemmesiden vår.                                                                                                                               

Det er Lov om barnehager og Rammeplan for barnehagen som danner grunnlaget for vår 

pedagogiske virksomhet. Alle barnehager skal ha en årsplan. 

AUGUST har vært en fin måned med mange gode opplevelser. Både på Solplassen og 

med turer med båten vår. Vi har brukt tid på å bli kjent, i lek, med hverandre og med 

hverdagen vår. Det er en overgang å begynne på stor avdeling og bli Hiawata, og det er 

en overgang for dere foreldre. Det er også en overgang å bli Røde fjær og Storefot. I 

alle overganger er trygghet viktig. Alle trenger tid. Noen mer enn andre. Nye relasjoner 

og vennskap skal dannes.                                                                                                

Karolina, Lia, Josefine, William, Philip, Eilert Elias og Theodor har gått sammen på 

Harelabben, og det har vært en stor trygghet for de å ha med seg Koko over til stor 

avdeling. Spesielt etter en vår hvor vi ikke kunne besøke hverandre på tvers av 

avdelinger. Det ser ut som de har funnet seg til rette i flokken vår. Sammen med 

Sophie, Sanna, Amalie, Josefine, Karoline, Emmy, Ask, Sigurd og Dovydas utgjør de 

Revehiet. En herlig gjeng som vi er heldige å få følge.                                                                                                   

Hva er viktig for oss og hvordan vi vil ha det sammen. Dette jobber vi med hele året. 

Daglig ser vi barn som hjelper hverandre, som samarbeider og som venter på hverandre. 

Barn som ler og leker sammen. Hverdagen vår viser også at vi trenger å øve oss på det å 

være sammen. Det kan være noe vi sier eller gjør mot hverandre, eller uenigheter i 

leken. Kunsten å omgås med hverandre, sosial kompetanse, og som er noe av det 

viktigste vi lærer barna våre. Vi trenger forresten å øve på det resten av livet.  

Barn har en egen evne til å fange det viktigste i livet.  

Det er blitt ettermiddag og vi sitter og spiser frukt sammen. En voksen deler ut epler 

og sier til barnegruppa. Jeg vil fortelle dere noe. I dag har jeg sett så mange rever som 

har hjulpet andre rever. Det er så fint at dere hjelper hverandre, jeg ser at dere ser så 
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glade ut. Både de som har fått hjelp og de som gir hjelp. Ei jente lyser ekstra opp og 

sier: Hei, det er akkurat som i Hakkebakkeskogen, de store hjelper de små og de små 

hjelper de store.  

Midt i blinken!!                                                                                                              

Som Morten Skogmus så klokt sa «Vi kunne hatt det godt her i skogen hvis alle var 

venner og de store lot de små være i fred. Så kunne de store hjelpe de små, og de små 

hjelpe de store, for det er mye vi små kan, som de store ikke kan,»  

Det er en fin måte å illustrere at alle er like mye verdt, og at vi alle trenger hverandre. 

Lek, hverdagsmagi, sosial kompetanse og fagområdene (fra Rammeplanen) er viktige 

områder for oss, og dette skal du få mer innblikk i etter hvert. Sammen med tid, 

tilstedeværelse og tilgjengelighet er det kjernen i hvordan vi jobber i 

Naturbarnehagen. 

Vi vil at lek skal være det viktige av det viktige!. Lek er en av barns måter å være i 

verden på. En måte å leve på, og en måte for barn å være sammen med andre på. Lek er 

nøkkel til inkludering, til relasjoner og vennskap.  

 

Rammeplanen:  

Barnehagen skal ivareta barnas behov for lek. Leken skal ha en sentral plass og lekens 

egenverdi skal anerkjennes. Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og 

for sosial og språklig samhandling. Personalet skal inspirere til ulike typer lek, 

observere, støtte og delta på barnas premisser. 

Som oftest er vi felles, men vi deler også i grupper. Grupper som både er aldersdelte og 

på tvers av alder. Barn går ikke i takt, og i mindre grupper kan vi bedre nå hver og en ut 

fra sitt nivå.                                                                                                                                   

Storefot. Det siste året i barnehagen. Det knyttes ofte mange forventninger til hva dette 

året skal inneholde av aktiviteter, opplevelser og læringsutbytte. Noe blir nok litt 

annerledes, siden vi ikke kan møte andre Storefot i kommunen. Men, vi vet at mulighetene 

ligger i hverdagen vår og gleder oss. I går gikk Storefot Kleivklyver’n, mer om den flotte 

turen kan dere etter hvert lese/se på hjemmesiden vår. 

 

 

 



Hverdagsmagi er: 

   

– å bruke sansene, plukke bær, smake, bli blåbær BLÅ                                                              

- å utforske -jeg lurer på…… hvordan ser du ut inni…                                                                                           

-å snu på hver stein for å se om det er noen hjemme 

 

                                                                                                            

SEPTEMBER 

September er tid for høstfest og dere foreldre inviteres til høstsuppe i skogen i uke 

39. Vi skal bruke god tid på forberedelsene. Vi lurer på …. hvordan forbereder vi og 

skogen oss på ny årstid.                                                                                                    

Karolina fyller 3 år og vi vil være med å feire. Hurra.                                               

Storefot startet måneden med en fin tradisjon, Kleivklyver’n.         

 

Hilsen Koko, Kim og Inger              

 

 

    

- å ha en hånd og holde i 

- å få felles opplevelser  

- å få leke og le sammen 

1.sept. Kleivklyver’n for  

Storefot 

3.sept. Karolina bursdag 

9.sept. Foreldremøte 

Uke 39- Høstsuppe 

 

 


