
   

                                                                                                                                 

Vi skimter jul når vi nå går inn i siste del av barnehagehalvåret og november bringer ofte tanker 

om året som snart er over. Verden endret seg mars 2020 og også livet i barnehagen. Kohort er 

blitt en del av hverdagsspråket og lukten av håndsprit følger oss gjennom en dag. Heldigvis 

kommer korona i skyggen av barnas lek i hverdagen vår. Her er noe fra livet i november. 

NOVEMBER startet med barnehagen som base og vi sa hurra for 3 fine turer til hallen. 

Revebarna er glad i hallen og Koko er god til å invitere oss med på morsomme aktiviteter. Fysisk 

aktivitet skal handle om glede over å bruke kroppen, og å dele fine opplevelser med hverandre. 

Det synes vi det ble. Skal si vi fikk øvd balansen vår og det var full innsats fra hver og en. Det 

ble mestring og bevegelsessmitte. «Se på meg, se på meg a, kjenn på panna mi, jeg er helt svett 

jeg». Vi hinket på forskjellige måter og vi rullet som tømmerstokker, vi lo og lekte sammen. 

Vi trenger god balanse mellom aktivitet og hvile, og etter vi har spist formiddagsmat tar vi ofte 

en liten hvil. Da setter vi på rolig musikk. Det kriblet litt i starten, men etter å ha gjort det over 

tid, ser vi at alle finner en ro. Selv om vi er en stor gjeng sammen. Det kan være å legge seg ned, 

legge hodet i fanget til nabo’n, på matboksen eller bare slappe litt av.  

Det ble noen tårer da vi sa ha det bra og takk til Knut Emil. Hele barnehagen hadde øvd og det 

var et vakkert kor som sang «Bare så du vett det». Så kom smil og latter, ivrige armer og bein i 

Blime og Bjørnis dans. En fin fest med andre ord.                                                                      

Det var stor gjensynsglede tilbake på Trollhaugen. Frihet, god lukt fra skogen, mose, pinner, 

kongler og ja, alt barn ser på som skatter. Det er lykke det. Alt blandet med lek, sammen med 

venner. Venner som ler, smiler, gir hverandre en kos, sier gode ord til hverandre og har det fint 

sammen. Venner som blir uenige og lei seg, og trenger påminnelser om hva som er greit og ikke 

greit. Vennskap jobber vi med hver dag.                                   

Enn så lenge har det vært en mild vinter. Revebarna synes det er stas å ha med seg mat til 

fuglevenner, og noen ganger er det ikke bare fuglene som får smake. Den er nemlig svært 

fristende også for revebarn, men, det aller meste blir delt ut til fuglene ☺ En gjeng meis, både 

spettmeis, toppmeis, kjøttmeis, blåmeis og granmeis har takket ivrig for maten.   

 

 

Månedsbrev fra 

Revehiet 

Desember 2020   

Opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme forståelse for naturens egenart og barnas 

vilje til å verne om naturessersene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig 

utvikling.                                                                                                                                      

Fra Rammeplanen 

 



I smågrupper har vi lest, og barna har vært med å velge bøker. Da vi ble kjent med Ruffen leste 

vi «havet glattet seg ut, og uværet lå bak dem som en sort snurrebass i horisonten». Da kunne vi 

høre «horisonten, jeg liker det ordet. Hos Tambar møtte vi katten Pantipus, Tambar hadde 

skrubbert på stemmebåndet. I Per Pusling hørte vi om killevippen, et magisk ord for å gjøre seg 

liten og tilbake til vanlig størrelse. Sånn kan vi fortsette…  Bøker kan gi andre ord enn vi møter i 

hverdagssamtalen vår og gir barn mulighet til å forstå ord/begreper på en litt annen måte. Har 

du tenkt på at man trenger ikke å lese en bok fra perm til perm? Men, heller kanskje se på boka 

og tenke sammen om hva den handler om? Har du lest en bok baklengs? Trenger vi alltid å lese ut 

boka, underveis har kanskje tankene våre flydd til…. I alle fall: les høyt!                                                                                                      

  

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

Gåter og lek med ord har vært en gjenganger. Om det er på vei til skogs eller mens vi spiser, 

hører vi ofte: si gul… du er kul, si første gangen… du er Fantorangen. Rime og tulle rime gir 

grunnlag for å finne rytmen i språket vårt. Eventyret om Rødhette er kjent for alle, men det var 

gøy å finne frem kostymer og prøve seg i ulike roller. Det var en gang…    

Storefot har lest fortsettelsesbok og holdt på med tall i Trampolineboka si. Det er ivrige jenter 

som deler hva de ønsker vi skal holde på med. Det er bra. Det boblet da flokken var klare for 

bading. Men, så fikk vi høre at det ikke var plass allikevel og bussen snudde. En skuffet gjeng så 

klart, men sånn er det noen ganger. Alle var enige om at de fikk et fint plaster på 

såret/skuffelsen, nemlig film til mat. 

Det er dette som er livet en november-måned på Revehiet. 

DESEMBER   

Det kan bli en annerledes ventetid, men vi har noen ønsker. Om lek, ro, glede, stemninger,  

hemmeligheter og tradisjoner. Vi er på Trollhaugen en uke, før det er vår tur til å være på 

Solplassen. Vi vil telle dager, julekort og nellikspiker. Høvding byttes ut med hjertebarn som får 

gode ord sagt av andre rever, og vi tror jammen nissen kommer. Eller… ? Skogsnisser er i alle fall 

observert. Mange                Så håper vi selvsagt på et dryss av SNØ. Mer om desember dager på 

Revehiet kommer på ukeplanen vår.  

God desember hilsen fra Kim, Koko og Inger  

Gjennom språket har barn mulighet til å påvirke sine omgivelser og være en del av fellesskapet. 

Barn trenger språk for å kunne delta aktivt i lek, ha et godt samspill med andre, og danne 

vennskap.                                                                                                                                             

Barna skal møte ulike språk, språkformer og dialekter gjennom rim, regler og sanger, litteratur 

og tekster fra samtid og fortid. Barnehagen skal bidra til at barn leker med språk, symboler og 

tekst og stimulere til språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling.                                             

Fra Rammeplanen 


