
   
                                                                                                                                 

 

 

                                      

Etter en god påskeferie, var gjensynsgleden stor. Nå er vi klare for joggesko, lettere 

klær, og alt snøen har gjemt. Først et tilbakeblikk på MARS.                                                                                                   

Selvsagt var to bursdagsbarn ekstra fornøyde, endelig var det deres måned. Hipp hurra 

for Emmy og Sigurd. Det er stort å fylle år. MARS startet med vinterferie for skolene 

og mange rever tok seg fri. Vi ønsket derfor en litt annerledes uke for rever som var i 

barnehagen. Det ble «fra dag til dag», det ble skog, kakao, spikke pølsepinner, grilling og 

fotballbanen. Mars ga oss vårsol, men også snø. Smelte snø er ypperlig til matlaging. 

Hvem vil smake? Lykke over den første sommerfuglen og jubel over å finne småkryp 

igjen. Gleden over å leke uten votter. De ulike årstidene er jammen meg magiske på hver 

sine områder.                                                                                                                              

Det ble en fin markering av viktig tema på årets Barnehagedag, Små steg for kloden.                                                     

Vi tok opp store spørsmål, om hvordan og hvorfor vi skal ta vare på naturen vår. Rever 

delte tanker og ideer og vi var enige om at alle kan vi gjøre noe og søppel skal ikke på 

bakken. Det er bærekraft i sterke barnefelleskap. I etterkant hører vi vi plukker 

søppel for naturen vi. Uansett, så er jeg en miljøagent. Ja, vi er miljøagenter vi.                                                                                    

Tema påske “farget” etter hvert dagene våre og det var lett å se at rever liker 

“verksted”. Vi malte, vi klipte, vi tegnet og skrev, vi surret garn, vi tovet ull og vi sådde 

karse. Tenk at et så lite frø på en bomullseng, kun trenger vann, varme og lys for å 

vokse. Hvorfor feirer vi egentlig påske? Stort spørsmål, som ga mange andre spørsmål.  

Om vi ikke skjønte alt, ble det gode samtaler om liv og død.  
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“Gjennom arbeid 

med etikk, religion 

og filosofi skal 

barnehagen bidra 

til at barna får 

kjennskap til 

kristne høytider 

og tradisjoner“    

                                   

Rammeplan                                                                                                                                               

   

“Opplevelser med kunst og kultur 

i barnehagen kan legge grunnlag 

for tilhørighet, deltakelse og 

eget skapende arbeid. I 

barnehagen skal barna få 

estetiske erfaringer med kunst 

og kultur i ulike former og 

organisert på måter som gir 

barna anledning til utforsking, 

fordypning og progresjon.”   

Rammeplan                                          

 

                          
La meg få skape! 

Det å skape handler om å gå ut i det 

ukjente, teste ut og prøve noe nytt. Det 

er veldig nært opp til barns lek, for 

leken er også en arena hvor barn kan 

teste ut ting.         



Barn trenger å være aktive og få erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og 

utfordringer. 

Å gå til fotballbanen er revene glad i og etter å ha løpt og lekt en stund, samlet Koko 

oss og spurte om vi ville være med å leke? Jaaaaa, svaret kom raskt. Koko er god til å gi 

motoriske utfordringer og nå skulle vi samtidig samarbeide. Snakk om lagarbeid, med 

stort engasjement, med bevegelsesglede og ikke minst latter. Det ble tautrekking, det 

ble løping og ball i tunnel.    

Omsorg                                                                                                                            

Sist skrev vi om de viktige konfliktene og at også venner krangler. Da passer det nå å 

skrive om hvor viktig det er at vi voksne ser og setter ord på når det ikke krangles. Det 

å se og sette ord på gode og magiske samspill barna imellom, og de er det mange av. Det 

kan være et smil, en hånd å holde i, en hånd som hjelper med dør og sekk, og ikke minst 

gode ord til hverandre. Vi hører Jeg blir glad når du smiler, hei venner, så fin du er, skal 

vi leke sammen, har du savna meg, jeg kan «klikke» sekken din.                                           

Det er viktig å ta barn på fersken i å gjøre noe bra. Voksne som bekrefter og støtter 

ved for eksempel hei, jeg så hva du gjorde nå, se så glad han ble når du hjalp, det var 

fint gjort, du er god til å trøste du, du er en god venn.  

Storefot                                                                                               

Takk for overgangssamtaler. Målet vårt fremover er å sikre den gode overgangen for 

hvert enkelt barn. Vi håper på besøk fra skolene snart og etter hvert skal vi ta turen til 

Røyse og Vik skole. Bokstaver og skriving er det store om dagen. Vi fant små bøker og 

blyant til å ha lett tilgjengelig i sekken. Det å skrive bokstaver, ord, navnet sitt og leke 

skrive historier, er ikke bare Storefot opptatte av. Da er det fint at Røde fjær og 

Hiawata passer på oss voksne og sier ifra. Vi vil også skrive! Så klart!                                      

Å hoppe tau er gøy, det hoppes og hoppes. Selv med vintersko. Det er også en god øvelse 

i rytme og kroppsbeherskelse, og et fint barndomsminne å videreføre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Forskere i skriftspråket! 

Bamse, bamse ta i bakken. 

Bamse, bamse snu deg rundt. 

Bamse, bamse ved tilbake samme veien som du 

kom. 

Bamse, bamse se mot sola. 

Bamse, bamse se mot jorda. 

Bamse, bamse stav ditt navn. 

Bamse, bamse hopp ut på 3. 

1 ... 2 ... 3 



APRIL 

Maren, student, kommer og har 2 uker praksis. Egentlig 3 uker, men koroansituasjonen 

har gjort at det ble en uke med digital praksis. Hun har lagd podcast om pedagogisk 

dokumentasjon. Pedagogisk dokumentasjon er kort fortalt – en arbeidsmåte for 

refleksjon. Hun har også laget en filmsnutt fra skogen som barna har sett før hun 

kommer. Mer om praksiukene, kommer på ukeplanen.                                                                                                  

Fugler, vårtegn, ja, vi følger livet i skogen. Hvilke kryp vil vi lære mer om? Noe annet? 

Kan vi lage egne historier, kanskje en bok? Vi forteller hverandre gåter og vitser.  

                                                                                        

                               

  

Å få en venn og å være en venn er noe av det viktigste i et barns liv! 

                                                                                                                                               

Vi gleder oss!                  

April smil fra Koko, Kim og Inger     


