
   
                                                                                                                                 

 

 

 

Ny måned og nytt brev, og denne gangen kan vi også skrive ny styrer. Velkommen 

Morten. Vi, barn, ansatte og foreldre gleder oss til å bli kjent.    

JANUAR ble virkelig den kalde fine tida og vi kan fortelle om ake-eventyr, om ski-

eventyr og om vintergleder. Vi startet barnehageåret med en planleggingsdag i en kald, 

kald barnehage. Men, vi skulle jo være i kohorter, og Marthe ordnet opp for oss som 

vanlig. Vi la planer om hva vi skal være sammen om dette halvåret. Sammen med 

barnegruppa vår vil vi fylle hverdagene, med lek og vennskap og det som opptar 

Revegjengen.                                                                                                            

Januar startet med barnehagen som base 3 uker og frokost i lavvoen. Så overtok vi 

Trollhaugen. Kalde dager har gjort at hele dager i skogen har måttet vente på oss. Men, 

snart… To stolte januar barn har vi feiret. Hurra for Karoline 6 år og Eilert Elias 4 år!      

Vi sier at jula er magisk for barn, men barn og snø er også magisk. Det å ake er gøy, og 

noe alle rever liker godt. «Skikkelig gøy» som barna sa da de reiste seg etter tur 

nummer 242 og med snø på lua etter å ha trilla av i bakken. Store smil, røde kinn og 

felles opplevelser. Samtidig som det er god trening i å vente på tur, dele på akematter, 

forhandle, bli enige, samarbeide og heie på hverandre. Felles opplevelser styrker 

samholdet og flokkfølelsen vår. Vi hører fremdeles latteren etter aketurene med alle 

samtidig i et stort, stort tog fullt av rever.  

I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for felleskapet og 

være i positivt samspill med barn og voksne.  Rammeplan, 2017 

Så lenge det var skiføre, hadde vi mange ivrige skiløpere. Vi gikk på liten tur og lenger 

tur, og noen klatret til og med over en grind med ski. Ivrige og løsningsorienterte barn. 

Skal si vi ble imponert, både oppover, nedover og bortover. Her var det stor 

mestringsglede og pågangsmot. Så gøy med ski på beina for første gang. Så lykkelige 

over egen innsats. Nå kan jeg gå fiskebein altså. Av og på med ski, noe som ikke alltid 

lett med snø under skoa. Å reise seg etter et fall.  Se, se på meg nå! Her fikk vi også 

øvd oss i at det går bra om man ikke klarer alt på første forsøk. Selv om det er litt 

vanskelig akkurat mens en står i det. Det er mye å øve på!   

Månedsbrev fra 

Revehiet 

Februar 2021   
 



En fin januar tradisjon er skiskole for Storefot. Litt ekstra spenning i år, om det ble 

skiskole eller ei. Endelig satt Storefot på bussen fulle av forventninger. 3 av 5 ganger 

er gjennomført, tre flotte skiopplevelser sammen med fremtidige skolevenner fra Elg 

og Rådyr. Vi går ikke akkurat tomme for samtaletema på bussturer. Opp Ringkollbakkene 

gjør barna hverandre oppmerksomme på utsikten og midt i samtaler om Pokemon og 

middagsmat høres: åååå, her var det fin utsikt, så vakkert, tenk om vi kunne akt ned her 

a. Før praten går videre om magiske kuler og farlige dyr. Ringkollen har møtt oss med 

sol, tipp topp løyper, med snøkledde trær som bukker og neier for oss.                                        

Skiglede og mestringsfølelse, det er det viktigst. Noen har gått mye på ski og noen har 

ikke gått så mye- det har vært fint for alle.                                                                       

Midt i januar kulda har Storefot reist til Ringeriksbadet. For noen fisker barna er og 

det har vært stor badeglede, mestring, og utvikling. Vi er imponert over barna og det 

har vært et fint opplegg for alle.  Målet om at alle skal ha en god opplevelse i vannet og 

utvikle en god følelse av mestring gjennom lek, er nådd.                                                                                                                                                                                                                                                                

Pudder snø ble til kram snø som ga mer vintermagi. For nå kunne vi bruke snøen til å 

trylle frem akkurat det vi ville, snøball, en borg, en hest en …..Så kom regnet…. vips ble 

byggverk borte… Så kom Kong vinter tilbake med minusgradene sine.  

Det ble brått kaldt for små fuglevenner og fugleforing er viktig. Vi øver oss på å skille 

arter og har sett hvordan de oppfører seg, og hva de liker best å spise. Noen kommer 

alene, mens andre liker seg best i flokk. Noen oppsøker fuglebrettet, mens andre finner 

mat på bakken. Rødstruper har lett etter mat og det er en svært tillitsfull fugl som har 

underholdt oss mens vi har lekt. Vinterfuglene lyser virkelig opp vinterdager, og gir oss 

et innblikk i naturens verden. Vi tror barna kan flere fuglearter enn mange av dere 

foreldre……   

Barnehagen skal bidra til at barna opplever og utforsker naturen og naturens 

mangfold.                                                                                          

Personalet skal gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage 

egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har 

erfart og opplevd.                                                                                         

Rammeplan, fagområde Natur, miljø og teknologi 

                                                   

VINTER GLEDE 



Lek vil vi alltid ha med i månedsbrev, denne gangen språklek. Hvilken lyd starter navnet 

ditt med? Hvor mange klapp (stavelser)? Da vi kom til S sssss kom barna med så mange 

ulike forslag at vi holdt på leeeenge. Alt fra jente og guttenavn, etternavn, mat, ski og 

skøyter og ……  

Det å oppmuntre barna til å fabulere og leke med språk, bokstavlyder, rim og 

regler er med på å stimulere til språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling. 

Personalet skal inkludere alle barna i språkstimulerende aktiviteter.                  

Rammeplan, fagområdet kommunikasjon, språk og tekst. 

 

FEBRUAR                                                                                                                          

Hurra for Ask og William som fyller år. Samefolket nasjonaldag er 6. februar og vi vil 

møte samisk kultur, via musikk, bilder, farger, mat og fortelling. Vi skal lage kostymer til 

karneval og vi må finne ut sammen hva vi skal gjøre på festen vår. Vi skal ruge… 15 egg 

har flyttet til oss og det blir spennende. Forhåpentligvis blir det kyllinger.                                                                                                                         

En grønnere hverdag, hva kan vi gjøre mer enn å sortere søppel?                               

Vi samarbeider som kjent med dere foreldre på en litt annen måte i disse korona tider. 

Men, vi samarbeider fortsatt om det viktigste av alt. BARNA. Så, forsett å ta kontakt 

om det er noe du lurer på . 

Februar hilsen fra                                                                                                                   

Kim, Koko og Inger 

 

 

      

DEN KALDE FINE TIDA 

Jeg visste ikke at vinteren kunne være så vakker!                                                                          

Anna, Frost 

FEBRUAR DATOER Å MERKE SEG: 

1. Velkommen  Morten                            

3. Hurra for Ask 5 år                                       

6. Samenes Nasjonaldag                                    

14. Hurra for William 4 år                                              

1. – 8.- 15. Storefot Skiskole                                 

17. Karneval!                                          

Uke 8 Kyllinger? 


