
   
                                                                                                                                 

 

 

 

GODT NYTTÅR ALLE SAMMEN! 

Etter en lang og god ferie, fortalte alle rever, med stjerner i øynene om en fin, fin 

julehøytid sammen med dere. Stikkord: sammen, julenisse, ønsker oppfylt, pysj, 

stjerneskudd og god mat. Så kom den kalde fine tida, med snø og røde kinn, og glede 

over å se hverandre, og ikke minst leke sammen igjen. Nå er vi klare for et nytt 

barnehagehalvår, men først et glimt fra DESEMBER på Revehiet.                                                                                              

Jula handler om å glede hverandre, om å dele og om å hjelpe.  

«Tenn lys, et lys skal brenne». Det første lyset ble tent og vi var i gang. Det å få 

være litt ekstra i fokus og være hjertebarn, ja, det så vi revene likte godt. Vi sa gode 

ord til hverandre og vi viste omsorg for hverandre. Vi voksne fikk etter hvert mange 

spørsmål om «når er det min tur til å være hjertebarn», men vi hørte aldri noe om at 

det var urettferdig eller dumt at kun hjertebarnet fikk en sjokolade på sin dag. Den lå 

sammen med et «juleoppdrag» som var til alle barna. På hjertekortene sto det, vi må 

vente og unne andre og en Storefot forklarte for alle, «da må vi andre vente litt, men 

det blir vår tur».  Hele uka lekte vi på Trollhaugen. Vi luktet/smakte/kjente på noe vi 

forbinder med jul. Som svisker,  grønnsåpe, nellikspiker, fiken, serina kaker og 

pepperkakeform. Det kom litt snø, og lykken var stor. Ivrige barn løp hit og dit med snø. 

«Tenn lys, to lys skal skinne»  Nå var Solplassen basen vår frem til jul. Vi lagde mat til 

fuglevenner. Vi hadde juleverksted og ivrige hender jobbet. Alt for å glede viktige og 

betydningsfulle mamma og pappaer. Det er mye kjærlighet i det barna skaper til dere. 

Hver dag kom juleduk på bordet og vi tente julelys. Det var måltider med god stemning 

og som styrket fellesskapet vårt. Vi lo godt av ulike historier og alle var enige om at i 

jula skjer det mye rart. Nisseloven ble raskt en favoritt og rever klappet og sang med 

og det oste julekos og julestemning. Selv om det var grønnkledde desemberdager, var 

det lett å komme i julestemning. Alle fine julesanger, alle gode forventninger og 

historier. Alle flotte barn som lyste litt ekstra denne julemåneden.                              

Midt i juleforberedelsene, fikk endelig Storefot kommet seg til Ringeriksbadet og 

hadde to fine turer med stor badeglede.  

Månedsbrev fra 

Revehiet 

Januar 2021   
 



«Tenn lys, tre lys skal flamme» Hvor mange dager er det til jul nå,  hva skal vi lukte 

på i dag? Nå var vi godt inne i julestria. Snakk om bokstavelig talt samling rundt grøten 

på den fine nissefesten vår. Storefot pyntet og ordnet bordene. Da «kokte» det litt 

som det gjør når vertinner venter fint besøk. «Se, så vakkert det er» «Kan vi ønske 

velkommen». Nissegrøt smakte så godt sammen med venner. Kim og Koko underholdt som 

Nisse Rød og Nisse Blå. I tillegg kom det et nissebarn, ei nissekone og en nissefar som 

skulle til seters for å spise grøt. Trollet ble veldig overrasket da han trodde han skulle i 

kamp med nissen, men endte opp med å få en julegave. «Vi ser det er deg, Koko»                                                                                                                                            

Er jula magisk spurte en Røde fjær da vi gikk tilbake fra skogen. Ja, det er noe magisk 

med jul og spesielt sammen med barn. Vi bakte pepperkaker i mathytta og da var det 

kos og mas om hverandre. For med 16 ivrige bakere, 8+8, gikk ikke alt så fort som barna 

ønsket. Men, det ordner seg til jul har pulverheksa lært oss og det ordnet seg for 

rever. Vi lånte julekrybba til Nima, vi leste/snakket om «Jul i Stallen». Vi gikk rundt 

juletre og vi sang av full hals «så går vi rundt om en».                                                                                                                   

Tenn lys! Nå stråler alle fire lys. Vi luktet jul… Ja, for nå hadde vi vel brukt grønnsåpe 

og vasket gulvet       Om det var korona halvåret eller hva, så kjente vi at det skulle bli 

godt med ferie. Både for små og store. De 3 siste dagene lekte vi ved barnehagen. Vi 

ønsket hverandre god jul og sa takk for en fin julemåned sammen.  Vi takket for godt 

samarbeid med dere foreldre i året hvor alt ble så annerledes! 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

   

En julemåned fylt med lek- glede og julekos! 

Å gi barn mulighet til å gi hverandre og ta imot omsorg er grunnlaget for utvikling av 

sosial kompetanse, og er et viktig bidrag i et livslangt læringsperspektiv. Sosial 

kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter 

ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill.  

Alle barn skal kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt 

samspill med barn og voksne. Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få 

hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres 

behov. 

Fra Barnehagens formål og innhold, Rammeplan for barnehagen s.22-23        

 



JANUAR   

Hurra for januarbursdagbarn, Karoline og Eilert Elias. På planleggingsdagen la vi noen 

planer for halvåret og sammen med barnas stemme, er vi klare for et spennende halvår. 

Hva lurer vi på nå, hva opptar revene i det nye året? Vennskap, grønn hverdag og 

vinter. Vi ønsker oss fortsatt snø, for vi vil ake, gå på ski og ha snølek. Ser vi spor i 

snøen?  Fra hvem? Juleboksen vår er byttet ut med en vott. Vi skal føle, lukte, smake og 

lytte på noe som har med vinter å gjøre. Storefot skal forhåpentligvis i gang med 

skiskole på Ringkollen. Hva skjer med søppel rundt oss?  Hva gjør du og jeg for at vi har 

det bra sammen? Fra mandag 11.januar møtes vi til frokost i lavvoen. Se info. på 

ukeplan. 

Nytt år og nye opplevelser sammen! 

Januar hilsen fra Kim, Koko og Inger 

   

Her kommer vinteren. Her kommer den kalde fine tida! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato’er å huske i januar: 

1.januar- Ny barnehagelov 

4.januar- Planleggingsdag 

12.januar- Hurra for Karoline 6 år 

23.januar- Hurra for Eilert Elias 4 år 

Skiskole Storefot starter forhåpentligvis opp 18.januar og går over 5 mandager på Ringkollen. 

Bading Storefot- satt på vent pga koronasituasjonen 

Storefot får beskjed i visma om skiskole og bading så fort vi vet noe mer. 

1.januar 2021 fikk barnehagene en mobbelov. Et tydelig budskap om barnehagens ansvar og 

plikt til å følge opp at alle barn skal ha det bra i barnehagen sin. Alle skal ha noen å leke 

sammen med. Ingen barn skal stenges ute. Hva betyr den nye loven for oss i hverdagen? Vi 

fortsetter å jobbe med hvordan vi har det sammen, leken og fellesskapet for alle barna.  

 


