
Viktige datoer i januar: 

02.01 - Planleggingsdag 

03.01 - Andreas G 5 år  

06.01 - Ellinor 5 år! 

09.01 - HAMEDDAG 

10.01 - Thale 5 år 

12.01 - Aksel 5 år! 

25.01 - Emilie 4 år! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godt nytt år til alle rådyr- barn og dere foreldre. Nå er vi i gang igjen med 

hverdag og rutiner  Vi gleder oss over det nye året og alle dager og 

muligheter vi har foran oss, og ser frem til mye moro og spennende 

opplevelser med den flotte gjengen på Rådyrstien! 

TILBAKEBLIKK PÅ DESEMBER: 

Vi startet tidlig med juleforberedelsene på Rådyrstien. Både julesanger og 

julegavene har vi brukt mye tid på. Men julegateåpningen på Vik var selve 

startskuddet på en super desember- jule- kose måned!  

En fin bursdagsgutt feiret vi uka før jul, Leo ble 4 år i romjula, 

men ville feire sammen med oss før juleferie og Kina- tur! 

Hurra for Leo, vi håper du hadde en fin bursdag, og gleder oss til 

du kommer tilbake og kan 

fortelle om alt du har opplevd i 

Kina! 

Vi hadde som mål å skape en rolig og 

stemningsfull desember måned på Rådyrstien, 

uten for mange aktiviteter vi måtte rekke eller 

gjøre. Der det i stedet skulde være rom for litt 

ekstra kos, ro og barns initiativ. Dette syntes vi 

at vi klarte! God stemning, og lite stress hos 

oss før jul! Så ble kanskje ikke 

julegaveproduksjonen så stor, men vi koste oss 
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veldig med det vi gjorde,- pepperkakebaking, fuglemat, glasslykter og 

konglekranser. 

Gjennom hele desember har vi hatt to daglige veldig hyggelige innslag i 

samlingsstund, noe både små og store har gledet seg til; Ett kapitel i boka "24 

dager til jul", om musene Magnuso og Erlando.  Vi har også 

trukket dagens hjertebarn. Å trekke hjertebarn var en litt 

høytidelig stund, alle ville så veldig gjerne høre vennene si noe 

fint om seg selv! Så mange gode observasjoner, betraktninger og 

komplimenter barna ga hverandre, stolte og glade barn, - både de som gav 

gode ord, og de som mottok! 

En skikkelig festdag ble det da Rådyrstien hadde julebord i Lavvoen! Med 

masse lys, bord med duker og julemusikk ble det en hyggelig ramme rundt 

festen vår. Det smakte deilig med ribbe, medisterkaker, julepølse, 

surkål/rødkål, poteter og saus- og tilogmed 

dessert! Nesten litt høytidelig stemning rundt 

matbordet denne formiddagen, men det ble 

raskt latter og prat når Sarah og Bjørgvin lekte 

nisse RØD og nisse BLÅ! Humøret var på topp 

da Bjørgvin startet "nachspiel" med juledisco i 

garderoben på ettermiddagen! For en herlig dag!! 

Noen solide, gode tradisjoner vi har i Natur og idrettsbarnehagen er knyttet 

til julen. Lysfesten tidlig en morgen i desember, med 

fakler, lys, barnesang og lett servering, er et hyggelig 

avbrekk i en travel juletid. Det samme er Nissefesten på 

Furutoppen, med masse fakler, grøt, julesang og 

nissebesøk! Takk for at dere tar dere tid til å dele disse 



fine stemningsfulle timene med barna og oss voksne i barnehagen. Vi håper 

og tror dette skaper gode opplevelser og fine juleminner for både små og 

store! 

Barnehagen skal sørge for at barn får kjennskap til kristne høytider og 

tradisjoner, og personalet skal la den kristne kulturarven komme til uttrykk 

blant annet gjennom høytidsmarkeringer. 

Tusen takk til dere foreldre som svarte på brukerundersøkelsen, det gav oss en 

fantastisk førjulsgave! Å få reise på kino, kjøre buss og kose seg med godteri 

mens en ser "Snekker Andersen og Julenissen", med nesten alle 

barnehagevennene sine, - det er virkelig hyggelig!  Takk! 

STOREFOT: 

I desember har det vært mange felles ting på Rådyrstien, det vil si at det har 

blitt mindre tid til Storefotgruppe og Trampolinebøkene. Men det tar vi igjen 

i januar 

Kirkevandring er en tradisjon vi har for Storefot, og i år var 

intet unntak. Barna var veldig spente og gledet seg til å gå til 

Hole kirke. Her fikk vi omvisning og forklaring på det vi 

lurte på, og vi fikk høre historien om Jesus. Dere kan lese 

mer om denne turen på hjemmesiden vår 

Siste uka i desember var det klart for nok en badeuke for Storefot. Vi koste 

oss og lærte så mye om å være trygge i vann sist vi hadde det, så dette gledet 

vi oss skikkelig til!! Og igjen så ser vi at bading hver dag i en periode gir 

resultater!! Igjen var det mange som ble mye tryggere på å være i vann, og 

det lover godt for videre svømmeopplæring i skolen. Vi håper også at vi skal 

få til nok en slik uke til våren, men det vet vi ikke ennå. 

 

PLANER FOR JANUAR: 

Vi fortsetter med Fugler. I noen uker fremover 

skal vi følge nøye med på fuglebrettene i skogen, 



og vi skal snakke om fuglene som liker å bo der det er kaldt, i Norge!, om 

vinteren. Fuglene trenger mat, så send gjerne med barna en brødskalk om 

dere vil?! Hagefugltellingen den siste helga i januar oppfordrer vi alle til å 

delta på! 

Idrett, aktivitet og bevegelse får også mye fokus på Rådyrstien  fremover. Vi 

skal lage kule hinderløyper på Trollhaugen, og ha turn i hallen. Vi voksne 

jobber mye rundt grunnbevegelsene våre, det er viktig at barna får allsidig 

motorisk aktivitet slik at de styrker hele kroppen sin! 

Vi håper selvsagt veldig, veldig på snø til ski og aking.. Men isen på Sælabonn 

er visst tykk nå, så kanskje vi må finne frem skøyter og ta turen dit ned i 

stedet for? Snøkanonen vår sørger heldigvis på litt påfyll av snø i barnehagen!! 

Storefotene starter med skiskole mandag 16 januar, og krysser selvsagt også 

fingrene for mye snø fremover! Mer info om skiskole kommer snart! 

Språk er et annet stort område vi jobber med på Rådyrstien. Rådyrstien skal få 

et gjenhør med eventyret om "Skinnvotten", og vi skal snakke om dyr, 

vennskap, og forhåpentligvis både gjenfortelle, finne konkreter, og 

dramatisere eventyret i januar.  

Barnehagen må sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å 

bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som 

uttrykk for egne tanker og følelser. Alle barn må få et rikt og variert språkmiljø 

i barnehagen. 

Rammeplan for barnehagen 

I januar blir det oftere Storefotgruppe, og jobbing i Trampolineboka. Temaet 

vi skal jobbe med i Trampoline nå er TALL. Dette blir spennende, mange av 

barna er allerede veldig opptatt av tall og regning 

Storefotene skal også lære om kommunen vår, kommunevåpenet og 

Hole's 4 konger. Dette blir spennende å lære mer om 

 

Januar- hilsen fra 

Bjørgvin, Sarah, Per-Erik, Marthe og Hege 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAGARBEIDERNS HJØRNE 

Nytt år, nye muligheter :) 

 

Vi avsluttet fjoråret med å teste ut pepperkakebakesangen som vi nå kan ut og inn. Kan vel ikke 

akkurat si at det ble pepperkaker, men det ble i hvert fall noe som smakte godt! Må innrømme at 

vi halverte oppskriften, samt at vi ikke fikk testa de dobbeltpepprede pepperkakene. Det ble 

uansett mer enn nok til at alle fikk smake, og at bakemester RådyrBjørgvin fikk vondt i magen.. 

 

Vil også nevne det at vi hadde en flott julekalender hvor alle barna var med på å si positive ting 

om hvert enkelt barn, som vi så skrev ned på hjerter. Etterhvert som ungene forstod opplegget, så 

var alle ivrige på å rekke opp for å si noe positivt om dagens hjertebarn. Det var nok mange som 

sa ting på "auto", husket fra dagen før at det hadde blitt sagt, og dermed så kom det ting som 

kanskje ikke helt stemte med vedkommende.. For plutselig var alle flinke i fotball, og alle flinke 

til å løpe og alle flinke til alt.. MEN så var det også noen som rakk opp hånda og sa ting som var 

"spot on" på dagens barn, og ungene selv kjenner seg igjen i det. Da lyser de opp og blir glade, 

fordi de selv føler at dette stemmer! F.eks. Så har det en mye større effekt på Thale når hun hører 

at hun er flink til å synge, enn om hun hører at hun er god til å spille fotball.. 

 

Vel, selv om vi kan trene litt på å få "ting til å henge på greip", så var kalenderen en flott 

avslutning på et godt og progressivt halvår. 

 

I Januar står "Vennskap" på agendaen. 

 

* Hvordan være en god venn. 

* Hvordan beholde en venn. 

 

Som verktøy vil vi bruke grønne og røde tanker i samlingsstunder. Vi vil også fortsette å ha 

samtale med ungene under aktuelle situasjoner, slik at vi kan hjelpe dem å forstå, fremfor å bare 

fortelle dem at slik og sånn skal det være, punktum. 

 

Jeg tenker også å ha noen korte runder ved lunsj eller frukt, for å ta opp situasjoner som har 

oppstått gjennom dagen. Dette for å bemerke, fremheve og reflektere over disse situasjonene. 

Dette vil være da gjøre situasjonene til noe konkret de kjenner seg igjen i, og ikke bare tomme ord 

som de hører og ikke forstår. 

 

 

   "Man ser jo hvordan det går med verden 

   hvis ikke mennesker lærer å fungere sammen" 

                     

   - kjent sitat fra KLPs nyeste reklamefilm ;) 

 

Mvh Sølve Bjørgvin Roland 

 



 

 

 


