
 

  
 
  
 
         
 
 
 
  
 
 
 

                                                                                                                                                                   

 

Tilbakeblikk på april:        

Vi startet april med flotte vårdager på Trollhaugen. Våren er full av lyder og det 

er mye som har det travelt med å komme seg opp av jorda.  

Gleden over å finne vårtegn er stor. På vei til og fra skogen vår lyste det "gul og 

fin som sola det er jeg, hestehoven alle kjenner meg".  

Innimellom travel og høylydt fuglesang, kunne vi høre flaggspettens tromming. 

Veldig tromming, vi fulgte etter, la øret på stammer og forsøkte å høre og se 

den. Fuglen til Birk gir mye lyd fra seg, den hakket og hakket, hm.. prøvde den å 

finne seg en kjæreste tro?  

Rever hilste Anette velkommen til oss, og med smil og spørsmål fra liten og stor, 

tok det ikke lange tiden før vi hadde fått en ny venn.  

 

Det gikk raskt mot påske, og vi hadde en gul uke med ulike påskeforberedelser.  

Vi sådde karse, vi klippet, tegnet og pyntet, ivrige hender jobbet iherdig.  

Vi hørte om Hare Brun og Hoppetass, og vi ville gjøre som i historien. Reder ble 

bygget, vi la gulrøtter oppi, og gleden var stor da påskeharen hadde vært hos oss 

og spist gulrøttene og lagt igjen egg til oss. Eller hvem var det? 

Vi hørte påskekrim med Pulverheksa, vi øvde oss på påskenøtter og vi sang om en 

liten kylling i egget lå. Vi har mange fine tradisjoner til påske, men hvorfor 

feirer vi egentlig påske?  

 

 

 

Viktige datoer: 

8.mai: KLE SEG UT DAG! 

9.mai Fotografering 

16.mai: Leker og tog, vi øver! 

17.mai: Gratulerer med dagen! 

26.mai: Planleggingsdag, bhg. er stengt 

30. og 31.mai: Førskoledager Røyse skole 

1. og 2. juni: Førskoledager Vik skole 

8.-9. Storefot overnattingstur 

13.juni: Sommeravslutning 
 
  
 
 
 

 

Månedsbrev  

REVEHIET 

MAI 2017 

 
5.mai: Koko 36år 

20.mai: Kim 26 år 

25.mai: Ingrid 5 år 

25.mai: Henrik 4 år 

31.mai: Birk 4 år 



 

Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne 
grunnverdier 
Bhg. lovens formål § 1 
 
Isak husket, historien om Jesus og at vi feirer påske til minne om han.  "Å ja, 

det har jeg jo hørt" sa Mari. 

 

Etter mye fokus på venner og lek dette barnehageåret, kan vi se at vi høster nå. 

Samarbeid, nye lekekamerater og omsorg for hverandre. 

Kunnskap om lek fører til mer lek! 

 

Det er fint å ha store barn som viser vei for de yngste, men det gjelder også 

motsatt. En Hiawata kan hjelpe en Storefot. Gjett om mestringsgleden var stor 

da Amalie hjalp Isak. Et riktig så stort smil om munnen og det glødet av Hiawata 

jenta  

 

En musikalsk opplevelse fra Vest-Afrika åpnet vi med etter en god og lang 

påskeferie. Her ble vi tatt med inn i et lekeunivers med rytme, sang og historie.  

 

Voksne i barnehagen har en viktig rolle i å legge til rette for at barna skal bli 

trygge på å bruke kroppen sin. Koko har lagt opp til aktiviteter som stimulerer og 

utvikler grunnleggende bevegelser. Fokus i april har vært klatre/henge. Barna 

har tatt med seg en kongle, klatret opp i nettet, og lagt kongla i bøtta. Her ble 

det mange ganger opp og ned og opp og ned og…. 

 

Et annet vårtegn som det er forbundet stor glede med er "på to hjul".  Det å 

meste å sykle på egenhånd, det å se/høre barna oppmuntre hverandre, gi ros og 

gode ord, det varmer barnehagehjerter det. "Heia-heia", "Nå var du blitt flink 

til å sykle", "Jeg kan hjelpe deg med å sykle", "Se på meg". Om barna vokser over 

egen mestring, er det ingenting som slår det å få godord fra venner. Grønne 

tanker på sitt beste!!! 

                   

Den siste uka i april ga oss snø, ja SNØ. Som julekvelden på kjerringa eller… 

Mens noen jublet og noen sukket. Det ble bygget, og snøen ble fraktet hit og dit 

i stor skytteltrafikken. 

Røde fjær og Hiawata jublet over en tur i hallen sammen med Rådyr Røde fjær. 

Bevegelsglede smitter, og barnehagen er med å gi mulighet og oppmuntring til en 

aktiv hverdag! 

 

 



 

   
 

   
 

Storefot 

Alle Storefoter/maxier i kommunen fikk "bestillingverk" og invitasjon til felles 

utstilling. Storefoter gikk til verks med oppbretta armer.  

Tema var "Skolestarternes tanker og følelser om det å begynne på skolen".  

Mange tanker, både om det å glede seg og om det å grue seg. En grønn hånd ble 

valgt hvis en gledet seg, og en rød hånd om en gruet seg. Mange grugleder seg! 

I midten sommerfugler i forskjellige farger. Ingrid L var kjapp i replikken og sa: 

"Jeg har ikke sommerfugler i magen jeg, jeg har hjerter jeg".  

Samarbeidet ga resultat, det ble et flott bidrag. I tillegg tegnet alle seg selv og 

skrev på navnet sitt. Selv åpningen fikk vi dessverre ikke vært med på. Det siste 

snøfallet gjorde at vi ikke kunne sykle til Vik. Det kommer bedre egnede 

sykkeldager for oss. Vi oppfordrer dere til å ta turen innom utstillingen. 

 

Vi har fulgt med i fuglekassene i fuglesti- runden. Hva har skjedd, kan vi se egg, 

hvilken fugl? Kunne vi i det hele tatt se noe? Hm.. fortsettelsen følger, men 

byggearbeid i mange av kassene var gjort, og i alle fall spettmeisen røpet seg. 

Det å ha sin egen kasse er stort, og barna har god oversikt over de andre sine 

kasser også.   

I Trampoline bøkene har vi gjort ferdig tall og telling. Vi har lekt "kims lek" og 

"hvem er under teppet" til stor jubel og stort engasjement. Gamle, gode 

selskapsleker som skaper gode opplevelser. 

I mai skal vi ta opp igjen hjemmebesøk. Vi vil dessuten besøke Vik og Røyse 

skole. 

I Trampoline boka er plassering, (over-under-på-i-foran-bak-ved siden av), og vi 

skal jobbe med sortering, om likheter og ulikheter. 



 

 

   
 

 

 

Hva gjør vi i mai:  

 

Kom mai, du skjønne milde, hipp hurra for lettere sko og klær  
 

 
 

Vi har en lavvo uke til og så bærer det mot Solplassen i 3 uker. 

Hva/hvem/hvorfor/hvordan er fire viktige ord for barn.  Vi skal fortsetter med  

fuglelivet, det som spirer og gror, små kryp, og etter hvert båtliv. 

Mange bursdagsbarn i mai, så her blir det feiring.  

 

Vi fortsetter med fokus klatre og henge. Koko melder om ulike aktiviteter i 

skogen, bruk av uteområdet i barnehagen og i nærområdet. Vi skal bruke trær,  

tau, klatrevegg og klatrestativ.   

 

En tradisjon vi har i Naturbarnehagen er at hele barnehagen samles til "dagen 

før dagen", med ulike 17.mai leker, tog og heiarop. 

Hvorfor feirer vi egentlig 17.mai? Kanskje vi får brukt formingskreativiteten 

igjen. 

 

Det går mot slutten på et barnehageår, og etter ferien kommer nye rever til oss. 

Det er viktig å bli kjent før oppstart, så vi får besøk og går på besøk. 

Vi får to gutter fra Harelabben, 7 Ekornbarn og 1 "ny" jente i august.  

Vi forbereder 10 spente Storefoter som ikke har lenge igjen av sin 

barnehagetid. 

 

Vi har skrevet mye om lek, vennskap og grønne tanker, og som avslutning før 

ferien skal vi ha selskap i skogen. Gode ord fra rev til rev!  



Grønne tanker-glade barn, vi fortsetter arbeidet i hverdagen. Nå er det følelsen 

redd. Hvordan har vi det når vi er redde? 

 

Rever elsker gåter om dagen. I tillegg til og være morsomt, gir det en utfordring 

og øvelse. Her må en tenke litt "utenfor boksen", noe som fremmer kreativitet 

hos barn.  

  

"Å samtale om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for utvikling av et 

rikt språk. Tekst oppfatter både skriftlige og muntlig fortellinger, poesi, dikt, 

rim, regler og sanger". (utdrag fra Rammeplanen, s.40, kommunikasjon, språk og 

tekst) 

Vi som voksne må skape et miljø hvor barn og voksne daglig opplever spenning og 

glede ved høytlesing, fortelling, sang, samtale, og være bevisst på hvilke etiske 

og kulturelle verdier som formidles (utdrag fra Rammeplanen s.41) 

 

 

 

Mai hilsen fra Revegjengen, 

Koko, Kim, Lise M, Anette og Inger       

 

   
   

    

 

Mens vi prøver å lære barna våre om livet,  

lærer barna oss om hva å leve handler om. 
Angela Schwindt 

 


