
Viktige datoer i desember: 

 5.12:  Ha-med-dag 

 6.12: Storefot kirkevandring. 
 8.12: Julebord for barna (i barnehagetiden) 
 13.12: Lysfest 
 14.12: Nissefest 
 27.12: Leo 4 år 
 2.1: Planleggingsdag, barnehagen stengt! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

TILBAKEBLIKK PÅ NOVEMBER: 

Så var årets nest siste måned over, og vi går 

inn i en ny måned med masse 

hemmeligheter, kos og venting… 

Vi startet november på Trollhaugen, men 

med en del andre aktiviteter på planen så 

har vi vært litt til og fra. Men de dagene vi 

har vært på Trollhaugen har det vært masse fin lek, masse motorisk aktivitet og vi har igjen 

fått besøk av mange små fugler som ville ha mat av oss.  

For det var helt tydelig at mange fugler hadde ventet på at vi skulle begynne å fore igjen. 

Det er ikke lenge siden det nesten ikke var en eneste fugl på Trollhaugen, men etter litt 

foring er det nå mange fugler der igjen. Vi har sett granmeis, kjøttmeis, blåmeis, flaggspett, 

spettmeis og nøtteskrike. Og de er så ivrige på å spise at de nesten ikke enser oss engang!! 

Vi kan se de på skikkelig nært hold. Og det er gøy å se at barna fortsatt kan se forskjell på 

fuglene selv om vi ikke har hatt så stort fokus på dem den siste måneden, og det er veldig 

koselig å ha et yrende fugleliv rundt oss igjen 

På Trollhaugen skulle vi også jobbe litt med hinderløype i november, både naturlig og litt 

vi skulle lage til. Naturlige hindre har vi vært over, under og rundt hver gang vi har vært 

der,  mens den vi skulle lage seg fikk vi ikke til i og med at hele Trollhaugen var en stor 

skøytebane. Men vi har allikevel trent masse på balanse, hopping, løping, krabbing, klatring 

osv i de tauverkene vi har satt opp, også har vi selvfølgelig akt helt til det var tomt for snø 

og is. Det var kjempegøy å endelig få litt snø å ake i, men den ble jo ikke så lenge denne 

gangen heller. Men forhåpentligvis er det ikke så lenge før det kommer litt ny snø 

Dagene vi har vært på Trollhaugen har vi også forberedt litt julehemmeligheter som vi har 

jobbet mere med i Lavvoen, men det kan vi jo selvfølgelig ikke si noe om siden det er 

hemmelig… Og vi har øvd og forberedt oss på sangene til julegateåpningen på Vik torg  

Månedsbrev fra 

Rådyrstien 

Desember 2016 

 



Røde fjær var på aktivitetsdag i Kleivhallen sammen med alle de andre 4.åringene i Hole 

kommune. Dette var skikkelig stas, og å få kjøre buss er jo helt supert Les mer om denne 

dagen på hjemmesiden vår. 

De siste to ukene i november var vi i lavvoen. Der har vi hatt hovedfokus på turning  og 

julehemmeligheter. Det er veldig stas å være i hallen, og mange mente de ikke kunne 

turne før vi gikk dit.. men det skulle vise seg at vi har en god turngjeng på Rådyrstien.. 

SAMTLIGE klarer å stå på hodet!!!!!! Det hadde vi aldri trodd!!! Og alle, til og med de som 

mente at turning var kjedelig, syntes at det var gøy med turn 

      

Julehemmelighetene vi har holdt på med i lavvoen kan vi selvfølgelig ikke si noe om, det 

får dere se under juletreet på juleaften Men vi har kost oss masse med å lage disse 

Grønne tanker – glade barn er også noe vi har kommet godt i gang med i november. Vi 

har lest fortellinger om barna i Maurtua barnehagen, og snakket om disse i etterkant. Den 

ene fortellingen handlet om Roald som er så redd for å være alene. Rød sier at mamma 

sikkert ikke kommer for å hente han i barnehagen og at dersom han sover i sin egen seng 

på rommet sitt sikkert kommer til å drømme skumle drømmer.. Grønn oppmuntrer han 

til at selvfølgelig kommer mamma for å hente han og at drømmer ikke er på ekte. Mange 

av barna kunne fortelle at de også drømmer skumle drømmer som gjør at de løper inn til 

foreldrene på natta. Vi har også snakket litt om hva som er forskjellen på tanker og 

følelser. Barna begynner å forstå dette med grønne tanker veldig godt nå, og vi ser at de til 

stadighet snakker om det i andre settinger enn i samlingene om dette.  

 

 

 

 

 

 

Jean Piaget er en velkjent psykolog som er velkjent for sin teori om kognitiv utvikling( erkjennelser, 

oppfatning og tenkning), men han har også utviklet en teori om hvordan barn bearbeider ny 

kunnskap: 

Piaget sin læringsteori går kort og godt ut på at læring er en indre tankeprosess, en kognitiv 

prosess. Han beskriver læring som organisering av tankeprosesser i skjemaer som fungerer som 

byggesteiner i barnas tenkning. Prosessene inneholder at alt nytt et menneske møter søker det å 

plassere innenfor rammer det allerede kjenner til. Når ny kunnskap tilegnes søker også barna å 

plassere det inn i eksisterende skjemaer, dette kaller Piaget assimilasjon.  



Bursdagsbarn i november har vært Felix, Syver og Kristoffer. Alle tre gutta har blitt fire år, 

og vi har feiret med "raketter", fine kroner, popcorn, muffins og sjokoladekake! Hurra!! 

                          

 

 

 

Filmstjerner har vi også vært i november!! Vi fikk besøk av et filmteam som skulle lage en 

reklamefilm for KLP. Så en hel dag fulgte de oss på Solplassen, og filmet alt vi gjorde. Barna 

syntes det var veldig spennende, og vi gleder oss veldig til å se reklamen i månedsskifte 

januar/februar på Tv2  

Og etter noen uker med øving på julesanger var det endelig tid for å synge på 

julegateåpningen på Vik torg. Barna stilte opp i fine nisseluer og klær, og sang flott for et 

stort publikum Og når dette er gjort så vet vi at da er det ikke lenge igjen før det er jul 

 

  



STOREFOT: 

Storefot startet november med besøk av gamle Storefoter. Det var for noen skikkelig stas å 

se igjen gamle venner, og for noen var det veldig spennende å høre hvordan det er på 

skolen. Leken var fin, og gamle Storefoter syntes det var veldig koselig å være en dag på 

Solplassen igjen 

Storefot har også hatt noen samlinger sammen med Rev denne måneden, der vi har jobbet 

med samarbeid. Det er fint og viktig å kunne samarbeide bra når man begynner på skolen. 

Vi hadde også en dag vi var på Røyse skole og jobbet med oppgaver i et ekte klasserom!! 

Dette var skikkelig stas og barna følte seg store. Dette vil vi gjøre flere ganger fremover. 

 

Vi ble også invitert til generalprøven på forestillingen "Sound of Røyse", det var spennende 

å sitte i salen og se gamle venner fra barnehagen synge og danse  

I Trampolineboka har vi i november jobbet oss gjennom temaene former og måling. Litt 

vanskelig var det til å begynne med, men alle fikk det til til slutt.  

Les mer om hva Storefot har gjort på hjemmesiden vår 

 

 

 

  



PLANER FOR  DESEMBER: 

Rammeplan for barnehagen sier klart at barna skal få kjennskap til kristne tradisjoner 
knyttet til høytid. Vi vil derfor snakke med barna om hvorfor vi feirer jul og gjøre de kjent 

med de tradisjonene vi har knyttet til denne høytiden. 

Vi ønsker ikke at desember skal bli en måned full av stress, så vi ønsker å legge til rette for 

masse kos og lite vi "må" rekke i desember. Det vi skal gjøre er å lese en adventsfortelling 

hver dag om noen mus, og vi skal ha en enkel julekalender i vinduet på Rådyrstien. Vi vil 

også ha adventsamling hver mandag der vi tenner lys og leser verset. Og litt juleverksted 

blir det med litt forskjellige julehemmeligheter og baking. 

Av idrett så håper vi på litt snø så vi kan ake og gå litt på ski i desember. Og vi tar også 

noen turer i hallen der vi fortsetter med turn. Storefot skal ha svømmeopplæring på 

Ringeriksbadet siste uken før jul, dette får dere mere info om senere. 

Storefot skal også på kirkevandring til Hole kirke. 

Og selvfølgelig blir det tradisjonen tro blir det også i år lysfest i barnehagen og nissefest på 

Furutoppen, dette får dere mer info om 

 

 

 

 

 

Adventshilsen fra Hege, Sarah, Bjørgvin, Per-Erik og Marthe  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vårlig hilsen fra 

Christel, Per-Erik, Kim, Bjørgvin og Marthe  

FAGARBEIDERNS HJØRNE 

Forrige måned tok det to dager fra månedsbrevet ble skrevet, til snøen kom. Det resulterte i at hele 

prosjektet med hakkebakkeskogen skuespill bokstavelig talt ble lagt på is. Vi får heller ta det opp til 

våren.  Så de av dere som har vært så greie å ta med "utkledning" til skuespill, kan ta med dette 

hjem igjen. Men de kjenner jo stykket godt, så dette kan vi ta opp igjen til våren  

Det å høre på lydbok under mat, har vært så vellykket at vi har fortsatt med det. Vi hadde en 

avstemming på hvilken historie vi skulle høre på nå, og vi fortsatte med Egner. Vi blir nå kjent med 

folk og røvere i Kardemommeby.  

En dag vi satt å spiste lunsj, så tenkte jeg tilbake på fjoråret. Da var det ikke så mange som klarte å 

sitte og følge med på en historie over lengre tid, men slik er det ikke lengere. De aller fleste kan sitte 

å lytte, samt at de faktisk får med seg historien  Evnen til å ta innover seg kunnskap ved å lytte, er 

en egenskap man trenger når man starter på skolen, det er godt å se at alle storefotene har denne 

evnen og er klar til skolestart!  

Så har vi jo hatt dette fokuset på godt samhold og utestenging, vi har reflektert sammen med 

ungene når situasjoner oppstår, vi ønsker jo at dette skal være selv motivert, og vi har hatt en stor 

forandring her! Samholdet blant storefotene er markant bedre enn det var for en måned siden  

Nå må vi bare opprettholde dette fokuset, slik at det blir en del av barna, som de tar med seg videre 

på skolen, hvor de i mye større grad er avhengig av å kunne ordne opp på egenhånd.  

Jeg føler allerede nå at storefotene er bedre rustet til å starte på skolen enn de var rett etter 

sommerferien  Vi vil selvfølgelig fortsette med å forberede dem til dette! 

Når det gjelder planer for desember, vil jeg denne måneden ta det litt piano. Desember er en kort 

barnehagemåned, hvor det skjer veldig mye. Så bortsett fra å opprettholde fokus på det sosiale og 

samhold, så har jeg valgt ut en konkret plan for desember. 

Vi må prøve pepperkakebakesangen!  

Kanskje til og med begge versjonene! Fungerer denne? Eller må vi bruke "backup" løsning med en 

"trygg" deig? Uansett skal vi nå få til å lage noen pepperkaker  

Helt til sist vil jeg nevne at vi har jobbet, og vil fortsette å jobbe med selvstendig påkledning. 

Ungene kan MYE selv, så lenge de ikke får hjelp. Det er bare det at det er så altfor lett å ikke la dem 

prøve selv! Motiver dem gjerne til å ønske å klare selv hjemme, og la dem få lov til å sitte å pusle å 

prøve selv. På skolen er dette noe de må klare selv! 

Så ønsker jeg alle en strålende desember og en hyggelig juletid!  

Vi sees igjen til neste år!  

Sølve Bjørgvin Roland 

 


