
Viktige datoer i februar: 

 4/2: Sigurd 6 år! 

 6/2: Ha med dag! 

 6/2: Skiskole Storefot! 

 13/2: Skiskole Storefot 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

TILBAKEBLIKK PÅ JANUAR: 

Så var den første måneden i 2017 

over. Vi startet januar på 

Trollhaugen, og her var det mange 

små fuglevenner som var glade for å 

se oss igjen. Vi har matet fuglene, observert hvilke fugler vi kan se på 

fuglebrettet og snakket om standfugler. Standfugler er de fuglene som blir 

her om vinteren.  

På Trollhaugen har det også vært mye fysisk aktivitet. Det har vært masse 

aking i isrenna, og barna har lekt i apparatene. Balansen har blitt trent 

skikkelig med så mye isete føre.  

Vi har også vært i hallen noen ganger, her har vi trent mange basisferdigheter; 

løpe, hoppe, hinke og krabbe. Og vi har vært i Sælabonn og sjekket 

skøyteferdighetene. Det var mange som ikke hadde gått på skøyter før, men 

igjen ser vi hva god motorisk grunntrening gjør med barna. De har en sterk 

kropp, en god motorikk og balanse, og da tar det ikke lange tiden før de kan 

gjøre nye motoriske aktiviteter heller 

        

Månedsbrev fra 

Rådyrstien 

Februar 2017 

 



I og med at barna ga så sterkt uttrykk for at de syntes det var veldig gøy med 
skøyte/pilke dag i Sælabonn, så ønsker vi å gjøre dette flere ganger fremover 
så lenge det er bra is. Det betyr at vi kanskje må legge bort andre planer, eller  
gjøre mindre av andre ting, men betyr mye for oss hva barna ønsker og de må 

også få være med på å bestemme hva vi skal gjøre mer av. 

Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på 
barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet 
til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens 
virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar 

med dets alder og modenhet. 
(Barnehageloven § 3 Barns rett til medvirkning) 

 

Skigåing har det ikke blitt noe av i barnehagen pga. lite snø, men vi håper vi 

kan få litt mer snø i februar slik at vi får gjort dette også 

I januar er det hele 5 rådyrbarn som har hatt bursdag, gratulerer så mye med 

vel overstått alle sammen 

   

 



Nærmiljøet til barnehagen har mange spennende historier, og i januar 

besøkte vi Ulvestøtta. Ulvestøtta ligger langs Røyseveien rett nedenfor 

Trollhaugen. Det er ca. 200 år siden den unge gutten var på vei til 

konfirmasjonsundervisning at han ble overrasket av en ulv. Historien endte 

ikke så bra, og vi fikk mye å snakke om og undre oss over. Er det ulver her 

nå? Hvorfor har de satt en stein her? Hvor er gutten begravet? Det er viktig 

for oss at barna lærer lokalhistorie, og at det vet ting om bygda si. Og turen 

førte til nye tanker i rolleleken deres etterpå. Mye ulvelek den dagen           

 

Under fagområdet Nærmiljø og samfunn i Rammeplan for barnehager kan vi 
lese følgende: 
 

Barnehagen skal legge vekt på å styrke kunnskap om og tilknytning til 
lokalsamfunnet, 

natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. Barn skal 
medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt. Barnas ulike erfaringer fra 

hjem, omgangskrets og reiser vil kunne gi kunnskap om ulike samfunn. 
 

                            Vi har også i januar jobbet med grønne tanker – glade barn, selv 

om det ikke ble så mye som vi hadde håpet på. Temaet vi har jobbet med nå 

er glad. Hvordan føler man seg når man er glad? Hvordan kan man se at 

andre rundt en er glade? Hva gjør vi når vi er glade? Hva får akkurat deg til å 

bli glad? Og hvordan kan vi gjøre de rundt oss glade? Det er mange spørsmål, 

og det skaper mye refleksjon og fine samtaler 

Is og snø har vi også jobbet litt med i januar. Det ble jo ikke så mye snø som 

vi hadde ønsket, men is derimot ble det mye av… Vi har smeltet helt fin og 

hvit snø for å se om den er like ren da den blir til vann. Barna var helt 

overbeviste på at det kom til å bli helt rent vann.. Men det ble det ikke.. 

Smågrus og bøss som lå på bunnen av bollen og som fløyt rundt. Så er det 

kanskje ikke så lurt å spise helt hvit snø heller da… Vi har også snakket om 

hva som skjer med vann da det fryser, og at is kan se ut som de vakreste 



diamanter når vi hugger dem løs Vi har også brukt snøkanonen en del, og 

der har barna lært at vann og luft blir til snø så lenge det er kaldt nok 

Vi har ikke hatt så mye forming i januar, men vi har malt på isen i Sælabonn. 

Vi hadde blandet maling og vann på ketchup-flasker, og barna malte i vei. Da 

vi malte på isen var den dekket av et tynt snødekke og var veldig ruglete. Det 

var derfor gøy å se at malingen fortsatt var på isen, og minst like fin, da vi 

kom tilbake en uke senere til helt super skøyteis  

 

Kroppen vår er et tema som vi har begynt å jobbe med i januar. Vi har nå 
tegnet rundt forskjellige kropper, og vi snakket om at alle kropper er 
forskjellige, både i farge, form og utseende! Vi skal fortsette å jobbe med 
kroppen vår utover vinteren, vi ønsker at barna skal få kunnskap om sin egen 
kropp, andres kropp og hva er det greit at andre gjør med kroppen min. Vi 
kommer mer tilbake til hvordan vi skal jobbe med dette senere, enn så lenge 
så er det å få plassert alle kroppsdeler og snakke om hvordan disse fungerer og 
hvorfor vi har dem 
 
Vi har også i januar jobbet med eventyret om Skinnvotten. Her er det mange 
rare navn på dyra som man må holde tunga rett i munnen for å kunne uttale. 
Barna synes det er et spennende eventyr, og drar med seg disse dyrene også 
inn i rolleleken sin.   

 
 



Storefot: 

Denne måneden har Storefot jobbet med tall i Trampolineboka. Vi har øvd på 

å skrive tallene, kunne telle hvor mange der er av ting og sette strek til tallet 

de hører til. Og vi trukket strek fra prikk til prikk med tall. Vi fortsetter å 

jobber med tall i februar. 

Vi har også jobbet med historien til Hole kommune. Kommunevåpenet 

består av 4 kongekroner, så da måtte vi lære om de 4 kongene som skal ha 

bodd i Hole. Halvdan Svarte, Sigurd Syr, Olav den Hellige og Harald 

Hardråde. Vi har hørt historiene om disse 4 kongene og hva de gjorde, og vi 

har fargelagt kommunevåpenet. 

Skiskole var absolutt høydepunktet for Storefot i januar. Med topp forhold på 

Ringkollen, og barn som er glade i å stå på ski, så ble dette skikkelig stas. 

Barna har vært flinke, og skiskoleinstruktørene var igjen mektig imponerte 

over motorikken til barna våre Det er alltid godt å høre andre også si at de 

ser at barna går i natur og idrettsbarnehagen, da gjør vi noe riktig 

Les mer om Storfot på hjemmesiden vår 

 

PLANER FOR FEBRUAR: 

I februar mens vi er i lavvoen kommer vi til å ha hovedfokus på ski/skøyter 

dersom været tillater det. Og vi kommer til å bruke hallen noe til turn. 

Da vi litt ut i februar skal på Solplassen kommer vi til å jobbe litt med 

orientering. Vi kommer til å starte med bildeorientering, for så å prøve oss på 

kart vi har tegnet over Solplassen. 

Når det gjelder fuglene så kommer vi til å jobbe med fuglene slik vi har 

jobbet med de i januar. Vi observerer hvilke fugler vi kan se i barnehagen og i 

skogen, og vi mater dem. 



I grønne tanker – glade barn så skal vi jobbe med det å være sint og redd. 

Snakk gjerne litt med barna hjemme også hva de føler når de er sinte eller 

redde. Og hva slags tanker som kan fremkalle dissene følelsene. Vi kommer til 

å jobbe med grønne tanker hver tirsdag i februar. 

Vi skal jobbe litt ekstra med konstruksjonslek i denne perioden. Vi skal finne 

litt flere konkreter de kan jobbe med, og vise de litt forskjellige 

byggeteknikker. Kan vi kanskje bygge noe med is og snø også?? 

I løpet av denne perioden vi er på Solplassen skal vi også prøve å gå til Øya og 

gjøre oss litt bedre kjent der. Øya blir kanskje den nye basen vår da Solplassen 

forsvinner med Ringeriksbanen. Vi vil derfor kikke litt der og høre hva barna 

også synes om denne plassen. Hvilke muligheter er det der?? 

Innenfor språk vil vi i februar ha fokus på rim og regler. Vi vil øve på de vi 

allerede kan, og lære barna noen nye. Kan dere foreldre noen rim eller regler 

dere tenker vi kunne brukt i barnehagen som er morsomme? 

I februar kommer vi også til å jobbe litt med tall og mengde på ipad'n, og vi 

kommer til å ha litt eksperimenter med fysikk/kjemi 

Vi ser frem til en spennende måned 

 

 

Vinterhilsen fra Sarah, Bjørgvin, Per-Erik, Jonas, Lise, Hege og Marthe 

 



 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vårlig hilsen fra 

Christel, Per-Erik, Kim, Bjørgvin og Marthe  

FAGARBEIDERNS HJØRNE 

Januar har gått unna i en fei, vi har fått gjort og opplevd mye, men ikke alt vi hadde planlagt. 

Planen var å bruke "Grønne tanker" som verktøy for å jobbe med vennskap, men det har dessverre 

uteblitt litt. Men vi har nå laget en plan for å få "Grønne tanker" som et fast innslag hver uke. Men 

vi har hørt noen ganger på "Roald er redd" (grønne tanker musikkvideo, denne kan dere finne på 

youtube.com), og hatt litt samling med temaet glad. 

Det vi derimot har fått gjort, er å ta opp ting når de oppstår. Reflektert over hvordan man selv ville 

opplevd det hvis det var andre barn som gjorde slik mot deg.. "ville du lekt med Ola hvis Ola kom å 

ødela leken din?"  

Ved enkelte anledninger har det også vært veldig fine eksempler fra dagen, som vi har kunnet ta 

opp ved for eksempel frukt, og reflektert over sammen. Ungene vet mye om hvordan å være gode 

venner, det er bare det å koble det til praksis/faktiske situasjoner, fremfor å sitte å prate om 

hvordan teorien er.  Da er eksempler fra hverdagen suverent  

Vi tar med oss dette med hvordan å være en god venn, videre inn i februar (og forhåpentligvis 

resten av livet). 

På agendaen i februar skal vi jobbe med følgende: 

Grønne tanker –> ansiktsutrykk -->  Sint/redd. 

Vi bruker "Grønne tanker-boksen", et verktøy laget for barnehager.  

Når det gjelder Sosial kompetanse, så har vi valgt å jobbe med å gjenkjenne egne og andres følelser, 

samt sette ord på dem. Dette er jo direkte knyttet opp til det vi skal jobbe med i "Grønne tanker", 

så vi kommer til å bruke dette en del. Tiden vi setter av til å jobbe med dette, blir dermed i Grønne 

tanker-tiden, samt som alltid, når situasjoner oppstår. Vi må hjelpe barna til å sette ord på de 

følelsene de opplever i forskjellige situasjoner, og knytte dem til ansiktsutrykk man da får. Når man 

setter ord på følelsene, så bevisstgjør man følelsene, og har bedre mulighet til å kontrollere dem , 

eller oppførsel som følge av dem. 

Ved å knytte dem til ansiktsutrykk, kan man dermed se hvordan andre har det, og koble det til 

hvordan man selv føler seg når man har det slik.  

Og til sist så er jo da målet å oppføre seg ut i fra det man leser. "Oj, han har vondt, kanskje jeg kan 

hjelpe han", eller "han er sint, kanskje jeg skal la han være litt i fred", eller "nå er han irritert fordi jeg 

gjør sånn, da bør jeg kanskje slutte å gjøre sånn".  

Som nevnt over, denne måneden jobber vi med Sint og redd. 

Bjørgvin 

 

 


