
  
 
 
         
 
 
 
  
 
 
Da er det klart for siste månedsbrev dette barnehageåret, og kort oppsummert kan vi si at 
hverdagen vår er fylt med lek, venner, latter og aktive barn i naturen. 
 
Tilbakeblikk på mai:    
Mai har gått ekstra fort med alle sine fridager, vips så var denne måneden over.  
Vi ropte først hurra for lettere sko og lettere tøy. Et flott vårtegn på linje med kalveslipp 
om våren   
Flere fine vårtegn har vi hatt. Hele 5 nye syklister, som virkelig har fått kjenne 
mestringsglede på sykkelen sin. Her må vi også skryte av heiagjengen som har gjort en 
strålende jobb. Bedre oppmuntring og skryt skal en lete lenge etter. Vi kunne se at gode 
ord fra venner hjalp. "Så god du er til å sykle nå". "Jeg er imponert". "Bra, nå sykler du helt 
alene".  
Mestringsopplevelser er viktige. 
"Unger kan klare å gjøre ting alene i morgen som det i dag kan gjøre i samarbeid med 
andre" 
 Bra rever, dere er gode mot hverandre! Det å kunne si noe fint om andre og til andre er en 
god egenskap å ha. Det er viktig med fokus på hva barn kan og det er mye det! 
Mai betyr også mange bursdager for rever. 
 

    
       Hurra for Koko                      Hurra for Kim  
 

 

Viktige datoer: 
 
1. og 2. juni: Førskoledager Vik 
8-9.juni Storfeet overnattingstur, Tvilling øya 
12. juni: Ha med dag 
13.juni: Sommerfest i barnehagen kl. 16–18.30 
 
24.juni: Juliana 6 år 
 

 
 
 
 

Månedsbrev  
REVEHIET 
JUNI 2017 

Bursdager i juli: 
8.juli: Julian 4 år 
15.juli: Isak 6 år 

26.juli: Erica 6 år 
29.juli: Hermine 5 år 

29.juli: Sigrid 4 år 

Vi gratulerer alle flotte 
bursdagsbarn med 

dagen sin  
 



  
Hurra for Ingrid  6 år                    Hurra for Henrik  5 år                Hurra for Birk 4 år 
 
Det å bruke hendene og kreativiteten sin liker rever godt, og i teltet på Solplassen jobbet vi 
ivrig med 17. mai blomster. Den ene etter den andre ble tryllet frem. 

      
 
Hvorfor feirer vi 17.mai egentlig? Fordi det er bursdagen til Norge, eller fødselsdagen til 
Grunnloven vår. Det er mange merkedager i mai, og det ble etter hvert mye å holde styr 
på  
En fin tradisjon har vi med at hele barnehagen samles dagen før, til felles tog og heiarop. 
Etterfulgt med morsomme 17.mai leker, som potetløp, kaste på blink, snurre lykkehjul og 
ikke minst kaste med svamp. Dette var gøy! 
Hipp hurra for landet vårt! Rødt-hvitt og blått-det er flagget vårt! 

 
Klatre og henge har vært idrettsfokuset vårt denne måneden. Etter morsomme og 
utfordrende oppgaver i leikeapparatene våres i barnehagen, var det tid for Solplassen. Den 
første uka var for våt, men så observerte rever at klatreutstyret var med på tralla. Skal vi 
klatre? Gjett om jubel kunne høres i skogen. Koko og Kim hadde en plan, og da vi andre 
fikk høre, synes vi det var en riktig så god plan. Klatreveggen ble "byttet" ut med 
klatretreet. Så spennende. Skal jeg få klatre her? Med god sikring av gutta, gikk den ene 
reven etter den andre til verks, eller til topps heter det vel, og vi kunne høre bjella mange 
ganger. Gleden over å få klatre, og ikke minst stoltheten over egen mestring, sier mye mer 
enn hvor høyt og langt vi kommer. Det å klatre i et tre, gir fler mulighet til å prøve seg 
enn foran en høy klatrevegg. Barna fikk erfare at det er vanskeligere å klatre ned enn opp, 
og de fikk erfare det å lære og stole på sikringen. I klatreveggen kjører man nesten heis ned 
 
Etter hvert kom det ekstra utfordring med hinderløype, hvor rever fulgte tauet som 
snodde seg over der og der. Dette var gøy! God øvelse både i koordinasjon og styrke.  
 



    
 
Vi kjenner ofte på det at vi er heldige. Både på all bevegelseserfaringer barna får, alle 
sanseopplevelser i møte med ulike årstider, og livet i skogen, med fugler og dyr på nært 
hold. Ekorn er fast innslag i dagen vår, men likevel så fascinerende der det titter på oss, før 
det gjør akrobatikk øvelser  Fuglelivet likeså og spesielt nå som det skjer så mye rundt 
oss. I dag sto vi lenge og nokså musestille til å være oss, og fulgte med på et blåmeispar 
som byttet på å fly inn mat til mange sultne små. Vi er gode på å herme etter sultne 
fugleunger  
 
Grønne tanker- glade barn har vært tema gjennom hele året vårt. Vi ser stor nytteverdi av 
å jobbe med psykologisk førstehjelp, og dette er noe vi skal jobbe med fremover også. 
Hvordan vi er mot hverandre? Liker vi når andre ødelegger eller sier noe som ikke er så 
fint? Er det greit å gjøre mot andre noe vi ikke liker selv?  

Gjør mot andre som du vil at andre skal gjøre mot seg. 
 

Det aller viktigste vi kan gi barn er støtte til sosial utvikling.  
Vennskap og tilhørighet. Fremme egne meninger. Ta hensyn til hverandre. 
Lek, glede og humor. Mestre og lære av konflikter. Utvikle god selvfølelse. 

Ha tillit til seg selv og andre. 

 

 
Ellers har vi spikket og snekret, vi har danset, hatt kle seg ut dag, og vi har lekt  
På den siste mai dagen, fikk Mari med god hjelp, plantet ut 3 fine tomatplanter som hun 
fikk til barnehagen av farfaren sin. 



Storefot 
Selvsagt har skoledager vært i fokus og det var en spent, men veldig fornøyd Røyse-gjeng 
som inntok skolen sin. Vik jentene er klare til besøk nå de to første dagene i juni. Klart vi 
gleder oss! "Jeg gleder meg til å lese bøker jeg". "Jeg gleder meg til å få ny venner". "Jeg 
gleder meg til lekser". Helt klart mye å glede seg til.  
 
Stolte barn og voksne da 10 av 10 fuglekasser var innflyttet. Vi har et rikt fugleliv i skogen 
vår og det er stor aktivitet om dagen. Nå vet vi det er mange kjøttmeis familier i skogen 
vår, de legger vanligvis ett egg i døgnet og får 6-13 egg.  
Vi har begynt å lage oss kjepphester. Vi har funnet stokker, tatt av barken og pusset. 
Fantasien går livlig, både på utseende, navn, hvor den skal føre oss hen osv.  
  
Tor Åge Bringsværd sier "det er forventet at barn er fantasifulle. Det forventes også at de 
vokser det av seg. Det er viktig å ta vare på barnet i seg, leken, kreativiteten, lære av barna 
og skjenke seg en daglig dose fantasi. 
 
I Trampoline bøkene har vi jobbet med sortering og plassering. Dette likte vi godt. "Enkelt, 
det her kan jeg" kunne høres over Solplassen. Kan dere finne ulike blader? Klart vi kan! 
Hvem står foran i rekka, hvem står bak? Her fikk barna brukt kroppen, lyttet og sett. 
Når barn sorterer, oppdager det likheter og ulikheter Det å vite om hvem som hører til 
hvem, hva er foran og hva er bak. Hvorfor er dette viktig? 
 
Rammeplanen sier: 
"Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Kommunikasjon 
foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap og å selv være avsender av et 
budskap. Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å forstå begreper" 
 
Når barn lærer hvordan noe er plassert i forhold til noe annet (over/under/på/i/ 
foran/bak/ved siden av), fører det til at de lettere klarer å følge muntlige, og senere 
skriftlige, beskjeder. Vi fortsetter med stavelser og rim. 
Vi har dessverre ikke fått gjennomført fler hjemmebesøk i mai. I mangel på tid rett og 
slett.  

    
 
 
 
 
 



Hva gjør vi i juni:  
Da ønsker vi juni velkommen. Det blir den siste måneden for mange.  
 

                                                                
 

TAKK for fine dager sammen med dere. Takk for alle spørsmål! Takk for morsomme 
samtaler! Takk for fantasi og kreative forslag! Takk for god hjelp! Takk for ærlige 
kommentarer! 
Vi ønsker alle flotte Storefoter lykke, lykke til .Vi kommer til å savne dere!  
Et nytt og spennende kapittel ligger foran dere. Vi håper og tror at alle er klare for nye 
utfordringer og enda mer læring i skolen. Vi vil også takke mammaer og pappaer for 
barnehagetiden.   
Overnattingsturen for Storefot er en flott tradisjon og noe vi ser frem til lenge. En 
minnerik avslutning på barnehagetiden, en tur med mye kos og glede.  
 
Det er altså 10 Storefoter som slutter, og etter ferien banker nye rever på døra.  
10 barn født 2014. Ida Oline er helt ny hos oss, men har en storesøster som gikk i 
barnehagen vår da hun ble født. To gode venner fra Harelabben, Sondre og Aksel, 
begynner. Det blir fint med brødre på avdelingen. 
Fra Ekornstubben kommer en flott gjeng, Isabell, Erle, Nikolai, Aksel, Kristian, Phillip og 
Tind. Vi har blitt litt kjent, og skal fortsette for å gjøre overgangen til oss best mulig. 
Koko, Kim og Inger fortsetter som rever og med oss på laget begynner Mari Stene.  
Vi gleder oss! 
 
Anette skal tilbake i NRK jobben sin. Det har vært helt supert å ha henne med i gjengen 
vår. At hun er en dyktig journalist det visste vi, men hun har mange talenter. Anette, du 
har vist oss et stort engasjement og glede over det å jobbe med barn. Dine smil smitter 
Tusen takk for fine dager sammen med deg! 
 
Vi er stolte over jobben vår!  
Vi er sammen med flotte, verdensborgere hver dag! Vi bygger relasjoner og knytter 
vennskapsbånd. Vi ser mestring hver dag. Vi deler latter, plaster, gode klemmer, og 
opplevelser sammen.  Vi møter barn som har tro på Pippi sitt fine motto:  
"Det har jeg ikke prøvd før, så det klarer jeg helt sikkert". 

Kjære  
Caspar, Isak, Ida, Juliana, 

 Mari, Erica, Elisa,  
Ingrid, Ingrid og Ingrid Marie! 

 



 Og alt dette i møte med NATUREN. 
Naturen som gir barn masse sanseerfaringer som barn trenger for en helhetlig utvikling, 
og spesielt i disse tider for å ikke bare oppleve flater som "padder og podder"  
 
"Det er mennesker som er vår største ressurs" sa Kongen vår i takketalen sin til folket  i 
anledning kongeparets 80 års feiring. "Derfor er det viktigste vi kan gjøre å se hverandre, 
heie hverandre frem- og legge til rette for at alle skal få brukt seg selv til beste for 
fellesskapet".  
Vi i barnehagen har et stort ansvar i dette arbeidet. Et ansvar for å skape gode og verdige 
liv for barn. Ja, for en god barndom varer hele livet! 
 
Vi skal leke, sykle, klatre, synge, lese spikke, lytte, tegne og være på fjorden.  
Juliana fyller  6 år og vi feirer  Ellers viser vi til ukeplan for juniaktiviteter 
 
Da gjenstår det å si:  

Kjære alle sammen, små og store på Revehiet.  
Tusen takk for et fint år sammen.  

Litt på forskudd ønsker vi dere alle en riktig god, god sommer 

 
Sommer hilsen fra Revegjengen, 

Koko, Kim, Lise M, Anette og Inger       
    

 
 

 

 

 
Ny Rammeplan for barnehager trer i kraft 1.august 2017 

 
Viktige områder:  Relasjoner, lek og natur 


