
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUGUST har vært en fin måned og vi kan se tilbake på mange gode opplevelser sammen. 

Vi har brukt tid på å bli kjent og finne vår plass i gruppa etter en lang og god sommer. Vi 

har ingen «helt nye barn» hos oss i år, men 3 fine gutter fra Harelabben. Det ser ut som 

de allerede har funnet seg til rette i flokken. I starten av et nytt barnehageår er 

trygghet og omsorg i hovedfokus. Det er overgang å begynne på stor avdeling, det er 

overgang å bli Røde fjær og det er overgang å bli Storefot. Venner har begynt på 

skolen, nye relasjoner og vennskap skal etableres, og det nye miljøet i gruppa dannes. 

Hvordan vil vi ha det sammen. Dette jobber vi med gjennom hele året. Vi ser daglig at 

barna hjelper hverandre, de venter på hverandre, deler med hverandre og ikke minst ler 

sammen med hverandre.  

Tid, tilstedeværelse og tilgjengelighet er viktige begreper som skal danne grunnlaget 

for hvordan vi jobber i Naturbarnehagen. 

På foreldremøtet ( 5. sept.) vil dere få mer informasjon om husmannspedagogikk, hvor 

natur og hverdagsaktiviteter er i fokus.  

              

Månedsbrev  

Revehiet 

September 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Da skriver vi september, og her er vårt første månedsbrev dette barnehageåret. 

Månedsbrevene danner tilsammen vår årsplan. I månedsbrevene dokumenterer vi 

pedagogiske valg, og gir dere et innblikk i hverdagen vår. Vi skal belyse hvordan vi 

jobber med bl.a lek, vennskap og barns medvirkning. Vi evaluerer og informerer om hva 

som skal skje. Det er Lov om barnehager og forskriften Rammeplan august 2017 som 

danner grunnlaget for vår pedagogiske virksomhet.    

 

Velkommen til 

et nytt og 

spennende 

barnehageår! 

 Med mange nye 

opplevelser for 

store og små. 
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Gi barn tid og mulighet 

til å hjelpe til, til å 

gjøre seg erfaringer 

med seg selv og med 

andre. 



 

 

 

 

 

 

Vi ønsker å ha god tid til hverdagsoppgaver, som det å forberede og lage mat sammen. 

Vi kan pakke, rydde, vaske og bære ved sammen. God tid og la barna få gjøre selv og på 

sin måte, samtidig som vi støtter og veileder. Vi ønsker tid for mange gode samtaler. 

Det betyr at vi kan vi ikke ha for mange aktiviteter på «programmet» og aktiviteter som 

vi holder på med kan strekke seg over dager og uker.  

 

På jakt etter noe spiselig! 

            b  

Det å sanke bær er ungene glade i. Dessverre så har det vært lite bær i skogen vår, 

men nok til å få blåbær tunge og hender       Det å bruke blåbær, er barna kjente med, 

og de ramset opp alt blåbær er godt til. Vi valgte å spise bærene naturelt, samt å lage 

blåbærmuffins. Vi har også plukket litt tyttebær og lagd trollkrem. 

Storefotene har krepset 3 dager til ende. En flott opplevelse der barna fikk delta i hele 

prosessen, fra å dra opp teiner, holde og ta på kreps, måle, og til slutt etter tre magiske 

dager på fjorden, ha krepselag i lavvoen og smake på delikatessen. Med litt forskjellig 

opplevelser av hvordan det smakte☺ Vi klarte kun å få 2 kreps som vi kunne bruke, så 

krepselaget hang i en tynn tråd. Vi ble reddet av lokale krepsekonger som delte med oss. 

Tusen takk! De syntes nok det er viktig at oppvoksende slekt får smaken av kreps og at 

arven videreføres.  Det hele ble en fin og samlende start for årets Storefot gjeng.   

Husmannspedagogikk handler om:  

* å inkludere barna i hverdagslige oppgaver og ha tid til at barna gjør ting selv 

                   * å bruke og ta vare på naturen og det den byr på 

* at alle er en del av fellesskapet og at den enkeltes innsats gjør en forskjell  

 

Fra boka Hverdagsmagi - oppskrift på en god barndom 

 

 

 



Røde fjær har vært først ut med å ta del i matlagingen tirsdager og fredager. Fra 

første stund var det lett å se at dette var stas. Jentene jobbet og jobbet, agurk og 

paprika ble pent delt opp, og praten gikk livlig.» Hei, skal jeg dele agurk, jeg liker jo ikke 

agurk, men jeg liker makrell da» sa en ivrig jente før hun brøt ut i latter og fikk oss 

andre også til å le. Ei annen jente lagde seg en sang mens hun iherdig kuttet opp salat og 

tomat «Jeg er voksen, jeg lager mat, jeg er voksen jeg lager mat» og så skviste hun 

tomaten over salaten som en proff kokk. Vi fikk erfare at noen liker å være med på alt, 

mens noen synes det er nok å kutte noen av grønnsakene. Noen liker å jobbe raskt, noen 

liker å bruke god tid, noen liker å dele i små biter, noen i større. Alt etter eget ønske. 

Det er viktig at barn får regulere dette selv, da vil de oppleve mer glede og mestring 

rundt det å hjelpe til. Vi tror forresten det stemmer det en forsker i Nofima sier, 

«Barn som lager mat er vanligvis mer positivt innstilt til å spise maten de selv har lagd». 

Tommel opp for gode kokker!     

Det er fint å dele i grupper og nå i starten har kokkegruppene vært aldersdelte. Røde 

fjær har hatt ansvaret når vi har hatt mathytta som base. På Trollhaugen overtok 

Hiawata, og når vi kommer til Solplassen blir det Storefot sin tur. Hvordan vi løser hvem 

som gjør hva, hvor og når, kan endre seg utover året.   

Les om Storefot på hjemmebesøk og om båtturene våres på hjemmesiden! 

 

Å fortape seg i det som skjer! 

To Hiawata gutter syklet runde på runde ved fotballbanen, før de fant seg en fin plass i 

en liten bakke. De samlet steiner og stablet de på hverandre. «Vi bygger hus hvor vi skal 

bo med mamma og pappa. Ja, vi lager huset vårt» «Lager dere hus dere? «Ja» sier 

begge. «Hvem skal bo der da? «Mamma og pappa og … « De fortsatte å prate til 

hverandre om det de holdt på med. Noen steiner var store, noen var små. Den ene 

begynte å rive opp gress og strødde over steinene. Hva gjør du nå da? «Jeg pynter 

huset. Det blir fint» sier han. « Ja, det gjør det» sier den andre. De holdt på med leken 

helt til de hørte indianerop og «Nå er det mat». 

Lek er en aktivitet som kommer fra barnas indre motivasjon. Det er noe som oppleves 

som gledesfylt og frivillig. Det handler for barn ikke om å lære noe, eller prestere noe. 

Lek er barns måte til å tenke på, dermed reflekterer de også over hendelser og 

opplevelser.  

I august har vi feiret en flott 5 åring. Hipp hurra for Aksel og gratulerer så mye.  

 



SEPTEMBER: Høst, sanking og sanser     

September ligger foran oss og hva skjer med skogen vår om høsten? Farger, rim, 

blader? Hva skjer med fuglene? Hvordan forbereder naturen seg egentlig til vinteren? 

Hvordan forbereder vi oss? Har vi nok ved? Vi lurer på! 

24. september inviterer vi til høstfest på Solplassen. Vi lager en plan for «festen» 

sammen. Vi lager huskeliste, innbydelser, handler, plukker, skreller, kutter.  Vi bruker 

sansene, vi smaker og lukter. Den som spiser pølsemat og kjøttmat hele dagen… Vi 

rydder og pynter. Vi ønsker oss så klart mange gjester. Mer om hverdagen vår finner 

dere på ukeplan og på hjemmesiden vår. 

Reve hilsen Jonas, Kim og Inger      

 

 

 

 

                

 

 

 

 

                                             

 

 

HVERDAGSMAGI  

LEK     OMSORG    GLEDE 

    FELLESSKAP    FANTASI    BEVEGELSE    UTFORSKE    SANSE   TRYGGHET   

MEDVIRKE   TID    VENNER   NATUR OPPLEVELSER   MINNER    VERDIER   
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