
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKTOBER  

Vi sier som Pulverheksa VIPS, men i stedet for boller i gryta, er nok en måned over.  

Vi startet måneden på Solplassen. Ved er en svært viktig oppgave for hele barnehagen, 

og vi trenger mye ved gjennom høst og vinter halvåret. Mange paller ble kjørt ut til alle 

plassene, og så startet jobben med å få veden inn under tak. Å hjelpe til i daglige 

gjøremål liker barna godt. Dette er noe barna gjør fordi de vil, det er noe de gjør av 

egen fri vilje, og det er ikke styrt av oss voksne.  

    

Deretter ble mathytta basen vår, og vi kastet oss over bading. Til stor glede og full 

jubel, både før og etter. Røde fjær og Hiawata fikk hver sin tur til Ringeriksbadet, og 

det ble en fin opplevelse sammen.                                                                                   

Vi har fulgt endringer i naturen. Vi har hatt en god blanding med regndager, kjent på 

noen minusgrader og hatt mange soldager. Den som er høvding, ser på været og vi 

snakker om hva vi trenger å ha på oss.  

Månedsbrev  

Revehiet 

November 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

4.november: Ha med dag 

Uke 45-47 Elev fra Tyrifjord videregående skole 

13, 20 og 27.nov, 4 og 11 des: Storefot svømming                              

26.november: Besøk av «gamle» Storefot 

29.november: Julegateåpning kl. 17  

 

Mørkefest? 

 

 

 

 
 

HIPP HURRA FOR  

Josefine 4 år - 7.nov. 

 Ida 5 år - 26.nov. 

Jonas 24 år – 29.nov. 



    
Det er gøy med høstblader. Kanskje det er gullmynter? For eksempel å gjemme seg 

under, hoppe i og kaste opp i lufta. All regnet gjør sanda helt perfekt til å bygge og lage 

ganger, broer og slott. Her er det mange muligheter. Til naturnærvær! 

Å BRY SEG OM SEG SELV OG OM ANDRE (selvfølelse og empati) 

Gi tid var årets tema for verdensdagen for psykisk helse. Hva ønsker vi å bruke tiden 

vår på? Hva liker vi å gjøre og hva er det som gjør oss glad. Rever deler gjerne tanker 

med hverandre og her er noe av det de svarte:  

Jeg er glad når jeg leker med storebroren min, jeg er glad når jeg klatrer, jeg har det 

bra når jeg leker med gyngehesten, jeg har det bra når jeg sitter i bagasjen mens pappa 

kjører, jeg blir glad når jeg trøster andre, jeg liker å hoppe, jeg er glad når jeg spiser 

rottesuppe. 

Vi har snakket om grønne og røde tanker, om venner og hva gode venner gjør. God venn = 

en som trøster, det var alle enige i. Vi ser mange, gode øyeblikk der barna stiller opp for 

hverandre, og vi er sikre på at det ser dere også. Da er det viktig at vi voksne, om det 

er i barnehagen eller hjemme, lar de få vite at vi har sett. Så flott du hjalp han, for en 

god venn du er som gjør sånn, se så glad hun ble når du ventet på henne osv.   

 

Vi er i mathytta og forbereder varm mat, og det er mange som deltar denne dagen.       

3 barn koser seg på Ringeriksbadet, og resten av gruppa er samlet og skal lage mat. 

Barna har fordelt seg og vi er i gang med å kutte grønnsaker. Ei Røde fjær jobber 

iherdig og konsentrert med å dele agurk, hun er nøye og deler i så å si helt like store 

biter. Så skjer det som fort kan skje, hun er uheldig og skjærer seg i fingeren sin. 

Forsiktig og gråtkvalt sier hun, «jeg skjærte meg». Uten at noen sier noe, er det full 

utrykking fra flere kanter og en god arm blir lagt over skulderen hennes. «Går det bra 

med deg?» «Jeg henter plaster, jeg vet hvor det er». På 1-2-3 er plaster satt på. Smil 

ble delt og det var lett å se at all omsorgen hjalp godt. For jenta var raskt i gang igjen 

med jobben sin.                                

 



Barna vet at plaster er gull verdt, barna vet at det å holde i en hånd eller legge hånda 

rundt skulderen, gir trøst, barna kan ord som trøster. Barna vet at noen ganger hjelper 

det å finne på noe helt annet, noe som får frem latter.       

Noe av det viktigste vi kan gi barn, er støtte til sosial utvikling. Det vi kaller sosial 

kompetanse. Sosial kompetanse handler om at barna skal utvikle evne til å *etablere 

vennskap og tilhørighet ‘* ha positiv samhandling * kunne fremme egne meninger * ta 

hensyn til andre * lek, glede og humor * mestre og lære av konflikter * utvikle god 

selvfølelse * ha tillit til seg selv og andre 

Revene er en flott gruppe og det aller meste av hverdagen vår, er god. Men, vi er en 

barnehage, vi er sammen mange timer, mange dager. Derfor går vi noen ganger fra et 

øyeblikk hvor vi har snakket sammen om hvordan vi skal være mot hverandre, til like 

etterpå, oppleve at noen gjør noe som ikke er så greit. Så, vi øver hver dag, gjennom 

hele året og sammen skal vi hjelpe hverandre. 

       

  

ET DRYSS AV VERDEN – FELLESSKAP og KULTURFEST 

Vi markerte FN dagen med å rette blikket mot de nasjonene som er representert på 

Revehiet. Vi ønsket å få innblikk i andres kulturer, og sammen med barnas innspill og 

ønsker, ble det en flott FN uke. Hva er FN? Hva er rettigheter? Vanskelig tema, men 

barna skjønner verdien av å samarbeide, det å hjelpe hverandre og gjøre gode ting for 

hverandre. Tenk om alle voksne hadde skjønt det som barna skjønner så godt.  

Kan vi ikke kjøre fly dit? spurte barna. Jo, det kan vi. Alle fikk en billett og vi fant 

plassen vår. Jeg har nummer 10, jeg har nummer 100       Med sikkerhetsbeltet på, 

gjorde vi oss klar til avgang, og med flydur over høyttaleren gikk turen til de 

forskjellige landene. Om bord var det servering, det var mulighet for å lese i magasiner 

og det var turbulens. Det var en flyvert som guidet oss gjennom turen, vi fikk å si hei på 

ulike språk, vi fikk se flagg og kjente landemerker, og vi fikk spise mat fra 

destinasjoner. Vi har spist libanesisk pizza og sør- koreanske pannekaker. Flyverten 

blandet godt egne fortellinger sammen med spørsmål til og fra passasjerene. Vi 

avsluttet med Vi er barn fra forskjellige land som står sammen og viser vi kan … «Snakk 

om fellesskap.   



     

 

RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN: 

Alle barnehager skal bygge på verdigrunnlaget som er fastsatt i barnehageloven og 

internasjonale konvensjoner som Norge har sluttet seg til, slik som FNs konvensjon av 

20. november 1989 om barns rettigheter (barnekonvensjonen). 

Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og 

fremme mangfold og gjensidig respekt. Barna skal få oppleve at det finnes mange måter 

å tenke, handle og leve på – samtidig skal barnehagen gi felles erfaringer og synliggjøre 

verdien av fellesskap.  

 

NYE BRILLER 

Høst = studenter. Sånn har det vært i barnehagen de siste årene. Men, så fikk vi høre 

at det var ingen studenter til oss fra vår samarbeidsskole i Drammen. Gleden var derfor 

stor, da plutselig Martine dukket opp. Hun er student ved DronningMaudMinne i 

Trondheim. Bare navnet på skolen får oss gamle barnehagefolk til å neie. Det er en skole 

med godt rykte på seg og ledende i faget gjennom mange år. Det å få student, er så bra. 

Student blikk på barnehagen og som stiller spørsmål om alt vi gjør. Som de små tussene 

i Ronja Røverdatter, de som hele tiden spør - åffer det då, affer det? Martine var 2 

uker denne perioden, og observerte barnehagen og barnehagehverdagen vår. Hun 

kommer tilbake etter jul og skal være 5 uker. Da har hun litt mer konkrete oppgaver 

sammen med barna.  

På planleggingsdagen fikk vi høre om erfaringer og status med Holemodellen.  

Holemodellen, mitt liv, min vei, handler om å gi barn og unge gode, kvalitetssikrede og 

helhetlige tjenester. Vi hørte også et godt foredrag om kvalitet i barnehagene. Ratib 

Lekhal trakk frem store og viktige spørsmål, om hvem vi er som jobber i barnehagene, 

og hvem vil vi være. Nå er det vår oppgave å diskutere og reflektere, og være bevist i 

hverdagen.  



Storefot har vært på språkdag i Kleivhallen sammen med alle andre 5 åringer fra 

Holebarnehagene. Det ble en fin språkdag, eller språkbad kan vi nesten si. Vi lyttet, vi 

fant rime ord og sammensatte ord, vi fant første lyd og mye mer. Mer om denne dagen, 

kan dere lese om på hjemmesiden vår.  

Vi har feiret 3 flotte bursdagsbarn. Hurra for Sigurd, Amalie og Erle! 

   

 

NOVEMBER: Mørketid og vennskap   

I  skogen, fortsetter vi med fuglene og med endringer rundt oss. Det går mot vanskelige 

tider for små fuglevenner å finne mat. Hva kan vi gjøre? Vi lager fuglemat og vi legger 

ut mat.  

Vi skal finne frem enda fler historier og eventyr, det passer godt til mørketida vi er 

inne i. Tradisjonen tro er det Naturbarnehagen som skal synge jula inn på  

julegateåpningen på Vik, og vi trenger å øve.  Vi håper dere har mulighet til å finne  frem 

nisselua og komme til Vik torv, og være med å synge julen inn  

Vi får elev fra Tyrifjord videregående skole. Jor Isak, som selv har gått på Revehiet i 

sin barnehagetid. Han skal være hos oss i 3 uker - vi gleder oss 

Storefot begynner med sin svømming, 5 onsdager fra midten av november. Dere får mer 

info. på ukeplan når det nærmer seg. 

Og ikke minst, HURRA for novemberbarna Josefine, Ida og Jonas 

Da sier vi som Alf Prøysen så smart skrev i sin tid. Noe som mer enn noen gang, er 

viktig: «November er så trist og grå, men nyttig likevel, for nå kan barna finne på å lage 

moro selv» 

Rever er kreative & fantasifulle- vi gleder oss til årets mørkeste tid. 

Hilsen Jonas, Kim og Inger   

    

Oktobers siste dag ble en spennende dag. Litt skummel og …. 

Rever koste seg med utkledning og med eventyr om spøkelse som 

var redd for å skremme, men god til å trøste.  

Høsten kommer nå, den er svart og grå. Det er …………                                   

Favoritt sangen til mange om dagen.  


