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Tilbakeblikk på Januar 

Så er januar allerede over. Januar gav oss fire bursdagsbarn som har blitt feiret med sang, 

raketter, kroner og popcorn. Hurra for Nikoline (5 år), Sara (5 år), Ludvik (6 år) og 

Markus (5 år) 

Januar gav oss også snø til skiløyper, snømenn, snøborger, snøballer og spor. Vi utnyttet 

skiføret mens vi kunne, og det ble blant annet et par lange turer til øya med de mest øvede 

, og kortere turer ved barnehagen for de som ikke har gått like mye på ski. Det var viktig 

for oss å legge til rette for at barna fikk utfordringer de kunne mestre ut ifra sine egne 

forutsetninger, og få oppleve skiglede og mestring        

 

Viktige datoer i februar: 

➢ 3, februar siste svømmedag for storefot 

➢ 5. Februar: Vi markerer samenes nasjonaldag 

➢ 17. februar: Karneval 

➢ Skiskole: 1,  8 og 15. februar 

 

 

 

  "Barna skal inkluderes i aktiviteter der de kan få være i bevegelse,  

lek og sosial Samhandling og oppleve motivasjon, og mestring ut i  

fra egne forutsetninger. " 

"Barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet og  

fremme barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling."  

- Rammeplan for barnehager (R17) 

 



Aking fikk vi også gjort på trollhaugen før mildværet og isen meldte sin ankomst. Da 

kulda slo til med 16 -17 kalde hadde vi byttet base til solplassen. Noen dager var det så 

kaldt at vi måtte være i nærheten av barnehagen slik at vi kunne varme oss ordentlig på 

bena innimellom lekingen. Dette er vanskelig å få til i teltene på solplassen selv om vi får 

det varmt der. Storefot har likevel vært på et par turer innom solplassen blant annet for å 

henge opp meisebollene vi laget.  

Fugler vil være et tema gjennom vinteren og våren, og vi startet opp med å lage fuglemat 

til fuglene, og følge med ved fuglebrettet. Vi har hatt fokus på tre høvdingfugler i januar: 

Kjøttmeis (Tiril), dompap (Hanneli) og blåmeis (Ada).  Dette er alle standfugler og fugler 

som vi ofte kan se på fuglebrettet. Hver uke har vi hatt en ny høvding der vi har lært mer 

om høvdingens fugl. Vi har sett at barna gleder seg og spør etter når de kan få være 

høvding. De tar kjapt rollen når det er deres tur, og kjenner til oppgavene sine. De teller på 

rekka ut i skogen, velger matsang, og får være med på litt ekstra den uka de er høvding.  

 

 

 

 

Hjemmelagde meiseboller 

Forslag til ingredienser:  

➢ fett uten salt (Delfia eller flott).  

➢ Korn, havregryn e.l. 

➢  hakkede nøtter (usalta)  

➢ frø, solsikkeKJERNER  

➢ tørka frukt. 

 (Ofte har man noe rester i skuffen man kan bruke) 

Smelt fettet i en kjele, og rør inn resten av ingrediensene. Blandingsforhold er ikke så nøye, bland i vei, 

og prøv deg frem! Det viktigste er at fettet dekker over resten av blandingen.  

Hell blandingen over i pappkopper eller melkekartonger/yoghurtbeger.  Dytt nedi en trå (med en pinne 

i enden) som meisebolla kan henge i og Sett det til avkjøling. Når det har stivnet, kan emballasjen tas 

av, og meisebolla kan henges opp! LYKKE TIL!  

 



Storefot:  

Januar har vært en travel måned for 

Storefotgruppa. Vi har funnet frem 

trampolineboka flere ganger, men ikke 

fått gjort noe nevneverdig i den. I stedet 

har vi fått gjort mye annet nevneverdig! 

De siste ukene har vi blitt henta med 

buss hele to dager per uke. Mandager 

har bussen kjørt oss til Skiforeningens 

Skiskole på Ringkollen. Fokuset på skiskolen har vært skiglede og mestring. Vi har blitt 

møtt av hyggelige og dyktige instruktører samt et fortryllende vinterlandskap hver eneste 

gang. Barna har naturlig blitt delt inn i to grupper etter hvor trygge de er på ski. På denne 

måten har de kunnet øve, utvikle seg og mestre på egne premisser. I år var vi så heldige at 

snøen lå rundt barnehagen tidligere i måneden slik at vi kunne øve oss litt innimellom 

skiskoledagene også.  

Onsdager har ikke bussturen vært like lang, for da har den stoppet på Ringeriksbadet. I 

januar har vi fått tatt igjen tre kursdager som ble avlyst før jul. Vi har kalt det 

«svømming», men dette har ikke vært et svømmekurs. Målet med disse besøkene på 

Ringeriksbadet var at barna skulle bli glade i vann og føle mestring som de forhåpentlig vil 

huske resten av livet. Glede og mestring ble det! Det har vært kjempefint å følge barna 

gjennom disse fem gangene og se utviklingen hos hver enkelt. De hadde ulikt 

utgangspunkt da vi startet opp i desember, noen var som fisker i vannet, andre litt mer 

som en frosne fiskepinner.. Fiskene spredte entusiasmen og gleden over til de andre 

(sammen med en veldig dyktig instruktør) og fiskepinnene tinte raskt opp       

I tillegg til å være på skiskolen og Ringeriksbadet har det vært fint å få være på tur med 

storefotbarna på Rev og Elg igjen. Det har vært lite grupper på tvers av avdelingene dette 

barnehageåret pga. smitteverntiltak, noe som gjorde disse storefotturene ekstra spesielle i 

år. 



JANUAR

Komunikasjon, språk og 
tekst

- Vi bruker fortellinger 
og historier til å ta opp 

temaer.

- Fortellinger om 
høvdingfugler 

Kropp, bevegelse, mat 
og helse

- Aking 

- ski 

- balanse på isen

- bading storefot

Kunst, kultur og 
kreativitet

- Vi har begynt å lage 
karnevalkostymer. Barna 

velger seg et dyr i 
skogen og får male 
hvert sitt kostyme.

Natur, miljø og 
teknologi

- Høvdingfugler: 
kjøttmeis, blåmeis og 

dompap

- standfugler 

- laget fuglemat 

- Spor og sportegn

Antall, rom 

og form

- Høvdingen teller

- Måle opp 
ingredienser til 

meiseboller. 

- ulike former på 
dyrespor

Etikk, religion og 
filosofi

- Vi undrer oss over 
sporene i snøen. hvem 

har gått her, hvor skulle 
han?

- Vi bryr oss om 
fuglene. Lager 

meiseboller og legger ut 
fuglemat

Nærmiljø og samfunn

- Fuglene i skogen

- Dyrespor. Vi har fått et 
innblikk av hvilke dyr som 

går rundt i skogen "vår"

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Februar: 
Februar er godt i gang når dette månedsbrevet skrives, Vår nye styrer Morten er på plass, 
og han skal få være med oss på tur i skogen en dag i februar.  
 
Februar er en måneden for karneval, og vi er godt i gang med Karnevalkostymer! Temaet 
for årets karneval er dyrene i skogen. Vi har hatt samlinger om dyrene i skogen, hørt på 
hakkebakkeskogen på lydbok, og alle barna har fått bestemme hvilket dyr de vil kle seg ut 
som.  
 
Vi skal markere samenes nasjonaldag som er 6. februar, og få kjennskap til samenes 
levemåter og kultur.  
 
Vi håper selvsagt på mer snø slik at vi kan fortsette å ake, gå på ski og utforske spor i snøen 
også i februar. Men vi har kulde, og da kan vi lage is-lykter! Minusgrader er også fint å ha 
når vi skal rense fuglekassene så de er klare til våren. Da slipper vi å dra med oss fuglelopper 
i vinterdressen! 
 
 Vi fortsetter med fugleforing og følger nøye med på hvilke fugler vi ser. Vi håper også å 
høre litt mer fugleliv i skogen i februar, enn vi gjorde i januar dersom det blir litt mildere 



temperaturer. En dag da gradestokken hadde halvert kuldegradene fra dagen før, kunne vi 
høre blåmeisen sin fine sang.. Tenk det! Etter to uker med minus 17 kvitret Blåmeisen 
«vårsangen» sin i 8 minusgrader!       

 
Fagarbeiderens hjørne!  
Av Sølve Bjørgvin Roland 
  
  
I januar har vi vært så heldige at vi har hatt Jonas med oss! Han er veldig leken, og forteller mange 
spennende historier. Han fikk fort en god relasjon med alle barna       Men som alltid når det 
kommer en ny å forholde seg til, så vil barna teste grenser. Da var det godt å se at Jonas allerede var 
godt samkjørte med oss på Rådyrstien i hvordan vi gjorde ting, dette skaper trygghet og stabilitet 
for barna.   
  

«Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved 
samspill, fellesskap og vennskap.»  
-Rammeplan for barnehager, R17  

  
  
I januar har vi også fått øvd oss på det å kle av og på, samt holde orden i gangen når vi kler av og 
går inn. I starten var det et kaos av votter og luer og sko og anna i gangen, men her har vi voksne 
vært samstemte og konsekvente på at de skal bidra til å rydde selv, og det har de blitt veldig gode 
på! Vi hjelper selvfølgelig til, men de skal være med å ta ansvar for egne ting, dvs i det minste 
plukke opp vottene og dressen sin og gi til en voksen som kan henge opp, samt rydde skoa selv, og 
ta med lua inn på plassen sin. Så er det også mange som klarer alt selv!  
  
  
Vi fikk også et par dager med kram snø, hvor det var mulig å lage alle mulige 
slags skulpturer, snømenn, borger og andre ting.. Det er veldig gøy å leke med kram snø, hvor man 
kan lage ting. Dessverre er det også veldig gøy å ødelegge dette.. Men barna har etter hvert blitt 
godt vant til å sette seg inn i den andres situasjon, og vi ble enige om at det er jo ikke gøy at noen 
ødelegger det man selv har laget, derfor ødelegger heller ikke vi det andre lager. Da gjør vi jo ting 
som gjør andre lei seg!   
  
«Vi sier bare ting som gjør andre glad  
  Vi gjør bare ting som gjør andre glad  
  Vi hjelper hverandre hvis vi kan  
  Stopp betyr stopp!»  
  
-Rådyrloven 2020  
 

 
 

Hilsen Bjørgvin, Christel, Jonas og Mari       


