
 

 

 

 

 

 

 

 

"Januar har vært et langt år", var 

det noen som skrev på Jodel en 

gang, og det kan man si seg enig i. 

Men, på Harelabben skjedde det 

noe etter juleferien, noe merkbart 

som førte til mange gode dager i 

Januar. Det var akkurat som at 

barna trengte juleferien til å 

stabilisere seg, og etter en høst 

med tilvenning var det godt å få 

sortert ut alle inntrykkene, og 

begynne litt på nytt. Det var 

ihvertfal en trygg gjeng som kom 

inn porten her, og som var klar for 

et nytt år med nye muligheter.  

 

Evaluering av Januar: 

Aktivitetsnivået på 2-åringene våres har bokstavelig gått til vers i Januar. Jo høyere opp, jo 

bedre. Alle barna går selv nå, og  noen har satt virkelig fart og løper rundt. Det merker 

sikkert mange av dere hjemme også. Det kan by på en del frustrasjon når barna er høyt og 

lavt, men det er viktig å si at det er mye erfaringsbasert læring i et lite skrubbsår. Det å 

kjenne mestringsfølelse, selvstendighet, glede og sug i magen når en når målet. Vi voksne 

følger med barna, og veileder de og stopper de når det er nødvendig. Det er aldri noe gøy å 

overlevere barna med blåmerker når dere henter, men i det blåmerket er det mye læring 

også.  

Månedsbrev for 

Harelabben       

Februar 2019 

Viktige datoer: 

3.2 Ask 3 år  

5.2      Ida 2 år  

6.2      Samenes Nasjonaldag 

14.2    William 2 år  

15.2    Vivi sin siste dag i barnehagen  

18.2    Katherine sin første dag i barnehagen 

20.2   Felles VM-arrangement for alle barna i 

naturbarnehagen 

 

 



Rasmus Kleppe har skrevet en bok, som det nylig ble utgitt en artikkel om i barnehage.no. 

Her skriver han om forskningen sin på småbarnas risikofylte lek, og hva slags betydning 

det har for videre læring.  Sammen med barnas utforskertrang, er det viktig med engasjerte 

voksne som følger med og veileder ut i fra hvert enkelt barn. Det er stort spenn fra en 1-

åring til en 3-åring, samt store ulikheter barn i lik alder også. Noen vil skli fra toppen av 

bakken, mens andre bare får sug i magen av å se på. Andre igjen går opp på bakken, 

utforsker litt, og går ned igjen.  

 

 

 

Vi i naturbarnehagen er jo så heldig å ha et flott uteområde, samt skogen å være i. 

Naturen i seg selv er det lite som kan matche når det gjelder spenningsnivå. Men av ulike 

årsaker, deriblant kulde er det ikke alltid vi komme oss ut.  Stoler er en "greie" på 

Harelabben om dagen, og det er vanskelig å få dekket utforsker—behovet når vi ikke kan 

gå ut. Men med litt trygg veiledning, og omorganisering av møbler i rommet har vi 

kommet oss gjennom det. Siste dag i Januar var det mildere, og vi kunne igjen få oss en 

fin tur til Furutoppen. Det var bare en kort pulketur før lunsj, men det kjentes godt på 

kroppen både for liten og stor, og sultne småfugler. 

 

   

Link til artikkelen, om noen har lyst til å lese mer: 

https://www.barnehage.no/artikler/de-yngstes-utforskende-lek-med-risiko-kan-

vaere-lett-a-overse/431432?fbclid=IwAR1ZyP4X4kUMREm8ZGUaDV2klMv-

Xpc6A5Bd10frwsULXjV79mTE7eSR3WY 

 

https://www.barnehage.no/artikler/de-yngstes-utforskende-lek-med-risiko-kan-vaere-lett-a-overse/431432?fbclid=IwAR1ZyP4X4kUMREm8ZGUaDV2klMv-Xpc6A5Bd10frwsULXjV79mTE7eSR3WY
https://www.barnehage.no/artikler/de-yngstes-utforskende-lek-med-risiko-kan-vaere-lett-a-overse/431432?fbclid=IwAR1ZyP4X4kUMREm8ZGUaDV2klMv-Xpc6A5Bd10frwsULXjV79mTE7eSR3WY
https://www.barnehage.no/artikler/de-yngstes-utforskende-lek-med-risiko-kan-vaere-lett-a-overse/431432?fbclid=IwAR1ZyP4X4kUMREm8ZGUaDV2klMv-Xpc6A5Bd10frwsULXjV79mTE7eSR3WY


   

 

Alle 3 åringene våres har vært på ringeriksbadet også. Det var tydelig at de alle hadde vært 

her før, og var trygge på både omgivelser og vann. Det var moro å få lov til å gjøre noe 

annet, samt få en voksen helt for seg selv noen timer. Vi vurderer om to-åringene også 

skal få reise på bade- tur, men det blir uansett senere, kanskje utpå våren en gang.  

 

 

 

Vi har vært en del i hallen i Januar, både med aldersfordelte grupper og sammen. Da er det 

kroppen vår, balanse og likevektsansen som har vært i fokus. Vi har dratt kroppen vår inn i 

språket, og benevner hver dag før lunsj diverse kroppsdeler vi kommer på. Kommer vi på 

en ny en i dag kanskje? Språket er som nevnt i forrige månedsbrev i full utspring, og vi 

jobber mye med benevnelser. Ettersom barna våkner etter soving er det rolig og rom for 

rolige aktiviteter. Da har vi lånt noen pekebøker på biblioteket, samt at vi bruker 

mobilen/nettbrettet litt med apper hvor språket er i fokus. Vi har også delt oss i mindre 

grupper hvor eventyr, bøker og språk-apper er i fokus.  

Gjennom arbeid med kropp, bevegelse, mat og helse skal barnehagen bidra til at barna  

…opplever trivsel, glede og mestring ved allsidige bevegelseserfaringer, inne og ute,  

året rundt  

…videreutvikler motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinasjon  og fysiske 

egenskaper  

…opplever å vurdere og mestre risikofylt lek gjennom kroppslige utfordringer 

 



   

 

Hver tirsdag og onsdag er vi sammen i aldersfordelte grupper, og det er fint for barn og 

voksne at vi samarbeider på tvers. Da får vi også dratt nytte av de ulike ansattes ressurser og 

kreativitet. Og som nevnt før, så skiller ett år ganske mye i den alderen, og da er det fint at 

aktivitetene blir lagt enda mer opp etter barnas alder og utfordringsnivå. 

Av alle foreldrene i naturbarnehagen, så ble det 100% oppslutning på spørreundersøkelsen. 

Sånn blir det premie av. Storbarnsavdelingene reiste til Hønefoss for å se Kutoppen, 3-

åringene gikk på møterommet, Gaupeskaret, og så på Biler, mens 2-åringene hadde Peppa 

Gris og youtube-show på kjøkkenet. Alle med noe ekstra godt "attåt". Det ble en veldig 

fin dag  

  

 



Videre i Februar: 

 

Vi fortsetter med språk, og tar med oss skinnvotten videre. Det samme med språk-

gruppene. Vi skal jobbe med sanser i februar, hvor lukte, smaks, syns og hørsel sansene skal 

utforskes. Det blir en mat og farge uke hvor vi har fokus på mat og farger hvor sansene får 

mye å jobbe med. Benevning vil hele tiden være i fokus når vi jobber, og barna suger til 

seg mange nye ord. Her i blant skal vi også markere samenes nasjonaldag. Her er det mye 

kultur å trekke frem, og vi tenkte å pynte opp avdelingen litt med samiske farger. I 

skrivende stund er det en snau uke til markeringen, men si gjerne ifra hvis dere har noe vi 

kan bruke denne dagen. I fjor kom det frem i ettertid at noen på avdelingen hadde en 

samisk onkel, og litt mer førstehåndsinfo en den kanskje litt mer generelle kunnskapen vi 

sitter på.  Kom med det  

Tradisjonen tro blir det VM i naturbarnehagen, onsdag 20. februar. Da blir vi kjent med de 

ulike grenene innenfor vintersporten, på lavt nivå. Her er det moro, mestringsfølelse, 

premie og pølser som gjelder   

Undertegnede har sin siste dag i naturbarnehagen 15. februar, men det er det ennå 14 dager 

til, så tenker ikke mer på den saken før det nærmer seg enda mer. Noen velvalgte ord om 

denne barnehagen, de flotte barna deres og min tid sammen med dem vil komme  Til 

da, så velger vi å nyte tiden i verdens beste barnehage   

 

Hilsen fra Koko, Heideh, Hege og Vivi 


