
   
                                                                                                                                 

 

 

 

Vips, så er det tid for månedsbrev og her er et innblikk i hverdagen vår i FEBRUAR.    

To stolte bursdagsgutter har vi feiret, HURRA for Ask 5 år og William 4 år. 

6. februar er Samefolkets dag. Siden det i år var på en lørdag, tok vi likeså godt en hel 

uke med innslag fra samisk kultur. Reinsdyr, gevir, lasso kasting, joik, farger, flagg, 

reinskav og eventyr.                                                                                                         

Barnehagen skal synliggjøre samisk kultur og bidra til at barna kan utvikle respekt og 

fellesskapsfølelse for det samiske mangfoldet (rammeplan).                                                                                                                                                                                 

Så var det tid for karneval og selv om vi i år hadde det avdelingsvis, var dyr felles tema 

for hele barnehagen. Med god hjelp av dere foreldre, ble lyse t-skjorter forvandlet til 

kostymer. Morsomt, billig og gjenbruk? Ja, det kan vi si. Barna hadde en klar ide om 

hvilket dyr de ville være. Noen holdt på lenge med kostymet sitt, noen ikke fullt så 

lenge. Kreativitet og stor skaperglede. Det var lett å se at det var en fornøyd gjeng klar 

for fest. Jeg er et reinsdyr jeg. Jeg er en sommerfugl. Jeg er en rev.                                  

På festen vår fikk vi besøk i skogen og de fikk oss til å le godt. Vi kan fremdeles høre 

latteren fra teltet på Solplassen. Vi lo og vi lo og vi lo!                                                             

15. februar avsluttet Storefot 5 fine skidager på Ringkollen. For noen dager, med 

imponerende innsats, med skilek, skiglede, øvelse og mestring.                                                   

Februar har gitt oss skøytedager. Først gikk Røde fjær og Storefot hos Emil på 

Elgtråkket sin egen bane i hagen. Så gikk vi alle sammen til Sælabonn og hadde to 

finfine dager på isen, både med og uten skøyter på. Balanse, koordinasjon, øvelse og 

mestring. Fellesskap, snø lek, mønster i isen. Vi er heldige vi! 

Barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet og fremme barnas 

bevegelsesglede og motoriske utvikling (rammeplan). 

                                                            

Ut på ski- alltid blid!                                                    Smakfull – vått – kaldt – glatt- mønster – is er gøy! 

Månedsbrev fra 

Revehiet 

Mars 2021   

Vinteridyll!

 



Å følge fra egg til kylling har vært fint. Det har vært dager med venting, spenning, 

bekymring, nysgjerrighet, glede, omsorg og kos. Det hele startet med at vi var så 

heldige å få egg fra hønene til Ada på Elgtråkket. Etter å ha snudd eggene hver morgen 

og ettermiddag i mange dager, hørtes de første pip pip. Torsdag 25.februar fikk 

frokostgjengen følge sistemann, pjusken som vi rever kaller «han», på ferden med å 

komme ut av skallet sitt. Vi hørte pip, pip og kunne se at pjusken jobbet og jobbet. For 

en innsats! For en glede! Så fint, men også så rart! 6 fine kyllinger i forskjellige farger 

har vi nå som trenger stell og omsorg. Hvordan fikk den egentlig plass i egget? Hei du, 

vil du inn i egget igjen?  Hvor er mammaen din? Se, så fin. Så myk. Hva spiser du? Er det 

blod? Bæsj- MYE bæsj. Hvor ble det av de andre to eggene? Døde ? Å ja, men 6 er bra! 

Så pen du er, min heter…. Det har blitt mange hverdagsundringer, for barn ser, hører, 

lukter, kjenner og opplever med hele seg. Uken før påske, skal vi si ha det bra til 

kyllingene. Da flytter de til Åsa, der de får god plass og stell til høne livet fremover.                                                                                                                                                                                                                                                  

Å VÆRE SAMMEN!                                                                           

Gode dager sammen innebærer også konflikter. Noen små og noen litt større. Det er en 

del av livet. Konflikter er en god arena til å utvikle sosial kompetanse. Hvem skal 

bestemme i leken? Hvem skal ha pinnen som begge mener de hadde først? I 

sinne/frustrasjon, er det lett å si noe som gjør at andre blir lei seg. Hva gjør vi? Det å 

sette ord på følelser og snakke om konfliktene. Det å bli klokere på seg selv og andre. 

Det å gi barn redskap til å eie sine egne følelser, også de vanskelig. Ved å stille spørsmål 

som : Hva skjedde egentlig nå? Hva var det som gjorde at du er sint/lei deg/holdt 

utenfor nå? Hva kunne du/dere gjort?                                                                                                                             

Vi voksne må lytte, gi nærhet og omsorg. Et åpent fang med lange armer, er det beste 

og det gjelder alle parter. Barn trenger hjelp til å få handlingsalternativer. Si stopp. Gå 

unna. Hente hjelp.  Både venner og de som ikke er våre venner, er akkurat like mye 

verdt. Vi skal være sammen og vi skal ha respekt for alle- også de som er ulike oss selv.  

I februar har vi jobbet med «Jeg venter på min tur» og «Alle får bestemme like mye i 

leken. Det ligger mye selvkontroll i det å vente på «min tur». Selvfølgelig kan det boble 

over så en glemmer seg, men i mange situasjoner kan vi trene opp til å vente til det blir 

vår tur. Det å ikke avbryte når andre som snakker sammen, det å ikke bryte inn i leken 

før det er min tur. Det å la andre få være kreative i sin lek. Det å vente til det blir min 

tur til f.eks. få hjelp med å ha på seg skøyter.                                                                                                                              

                                        

Et mangfold av opplevelser i ulike årstider. Her også i samme måned       



MARS, fra vinter til vår, forandringer, lukt, temperatur, farger, lettere klær. Ja, det 

går mot vår. Men så vet vi at det ofte kan komme et siste dryss av vinter.                                                                                             

To som er veldig klar for ny måned, er Emmy og Sigurd, hurra for bursdag.                                                                                                                                        

Mars betyr barnhagedagen. I år er tema natur og miljø.                                 

Bærekraftig utvikling handler om at mennesker som lever i dag, får dekket sine 

grunnleggende behov uten å ødelegge livsgrunnlaget for kommende generasjoner. 

Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning 

for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det. (rammeplanen 2017).  

Vi vil ha grønne fotavtrykk! Hva gjør vi/ kan vi gjøre med rydding, gjenbruk, 

kildesortering, redusert matsvinn og forbruk.                                                               

Fuglekasser er klare for nye familier og vi følger med hva som skjer av endringer rundt 

oss. Det går mot påske. Det er går mot tid for overgangssamtaler for Storefot. For 

Røde fjær og Hiawata blir det foreldresamtaler etter påske. Ja, det går mot VÅR og vi 

gleder oss sammen med en superfin gjeng.                                                                                                   

Hilsen fra Koko, Kim og Inger      

                                                                                                         

                                                                                                        

 

 

 BARNEHAGEDAGEN  

Barnehagedagen markeres årlig for å synliggjøre barnehagens arbeid og innhold. Årets tema er 

vår jobb med natur og miljø, og slagordet er Små steg for kloden. 

Barn skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen, står det i barnehagelovens 

formålsparagraf. Men hvordan jobber vi for at barna skal lære å ta vare på naturen? Hvordan 

bidrar barna og barnehagen i kampen mot klimautfordringene vi står overfor? Og hvordan 

involverer vi dere foreldrene i dette temaet?  

 

DATOER Å MERKE SEG: 

Student 8-11 mars                                                      

Barnehagedagen 9. mars                                                           

Hurra for Emmy 14.mars                                                          

Hurra for Sigurd 30.mars                                       

Overgangssamtaler Storefot - uke 11                                

Påskeferie- uke 13 


