
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Vi skimter jul når vi nå går inn i siste del av dette barnehagehalvåret. Hvordan NOVEMBER ble, ja, det kan 

du lese om her. 

 Hipp hurra for 3 fine november-bursdagsbarn.  Gratulerer med dagen til Josefine, til Ida og til Jonas. 

Bursdagene kan dere lese om på hjemmesiden vår ☺ 

Vi startet med en uke i mathytta, før skogen ble basen vår. Først Trollhaugen og deretter Solplassen. 

November har gitt oss mange endringer i naturen. Hurra for mangfold! Vi har vinket god tur til fugler i 

flokk, vi har brukt alt vi har av skiftetøy etter mange regnværs dager og vi har sett det bli mørkere mens vi 

har vært i skogen. Vi har hatt et magisk møte med den første snøen, før det ble slush overalt. November 

avsluttet med myk snø, vakker himmel og sol. Vi er heldig vi som kommer så tett på naturen vår! 

Vi har blitt kjent med Jor. Han er elev ved Tyrifjord videregående skole, og har hatt 3 uker praksis hos oss. Fra 

første stund var det lett å se at det er fint å få en ny venn. 

Den første snøen er helt spesiell, og vi var på Trollhaugen da de første fnuggene falt. Det ble høy jubel og 
snø-lykke strålte i barneøyne. Mange planer ble lagt om hva vi ønsket å gjøre med snøen. Gleden fortsatte 
og skogen ble forvandlet til en magisk, snøkledd vinterskog.  "Jeg tror det er jul" var det ei som sa. Ja, det var 
det lett å være enig i. Det myldret med barn, og også voksne som ville lage snøball, som ville kaste snø og 
som ville leke med snø. Etter hvert dukket det opp både snømann og snøborg, snø stol og ….Snø er helt 
topp å leke med, sanse, oppleve og undre seg over. Hvorfor kommer det snø? Se spor, hvem har gått her?  

Desemberdager å merke seg:  

2 - Ha med dag 

4 - Storefot svømming 

6 - Storefot kirkevandring 

11 – Storefot svømming 

13 – Julebord for barna på Solplassen, ta med nisselue de som vil 

17 – Nissefest på Furutoppen kl. 18, meld dere på i garderoben  

Vi holder stengt julaften, romjula, nyttårsaften og 3.januar (planleggingsdag). 

Månedsbrev fra 

Revehiet 

Desember 2019 



Vi ser, vi lukter, vi føler, vi hører, vi smaker. Ja, for det er så fristende å smake, men det gjelder å holde seg 

unna gul og skitten snø 😊 

 SNØGLEDE 

       

 

    

                                                                                UNDRE SEG SAMMEN  

 

 

Mange småfugler som overvintrer, trenger hjelp fra oss for å overleve vinteren. Barna synes det er stas å ha 

med seg mat hjemmefra, og noen ganger er det ikke bare fuglene som får smake på maten. Den er nemlig 

svært fristende også for revebarn, men, det aller meste blir delt ut til fuglene ☺ Vi har lagd meiseboller 

denne måneden. En god blanding, som noen hang opp på Solplassen, noen ble med hjem. Spettmeis, 

toppmeis og granmeis har takket ivrig for maten.  

                     

Vi har hatt besøk av 1 klasse, altså de som var Storefot i fjor. Det ble et hyggelig møte. Det var så fint å se 

tidligere lekekamerater igjen og høre om skolen. Mange gode klemmer og smil ble delt. 

Storefot er godt i gang med svømming. Vi har vært 3 ganger på Ringeriksbadet og har 2 ganger igjen. Det er 

en fryd å se, de kaster seg uti og tar oppgavene fra svømmeinstruktørene på strak arm. Barna får mye skryt av 

instruktørene for tryggheten i vannet. Vi øver på å høre etter beskjeder. For, med mange Storefoter i vannet 

samtidig og Storefoter som har ventet hele dagen på noe de synes er sååååå gøy, ja, da er det ikke så rart at 

noen kaster seg uti vannet, før hele beskjeden er gitt. Men, som sagt, vi øver. 

 

Gjennom arbeid med fagområde natur, miljø og teknikk 

skal barnehagen bidra til at barna 

-opplever og utforsker naturen og naturens mangfold 

- får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer 

av naturen og utvikler respekt og begynnende forståelse 

for hvordan de kan ta vare på naturen 

- får kunnskap om dyr og dyreliv 

                                   Rammeplan for barnehagen 

 



Per Fugelli skrev for noen år siden: Du må samle lyspunkter på din vei og gjøre dem til lange linjer  

I barnehagen ser og hører vi mange lyspunkter i hverdagen vår. Noen kaller det magiske øyeblikk, her er et 

fra november: 

 

 

 

Det å synge på julegateåpningen på Vik er en tradisjon for Naturbarnehagen, og vi øvde godt på sangene i 

forkant. En ting er å synge av full hals i skogen og i kjente omgivelser. Det er noe helt annet og komme 

"ramlenes inn" på Vik kl. 17 en fredag. På siste novemberdag i barnehagen var endelig dagen kommet, og 

sammen med Erik, pappa Erle på Harelabben, ble det litt av et nissekor. Et flott nissekor som delte sangglede, 

og det var stolte sangere og publikum☺  

 

   

Vi vandrer gjennom skogen. Skogen er vår venn. Falla falla fa faltura skogen er vår venn 

- og vi vandrer i flokk og vi synger i kooor….. hentet fra Jul i svingen. 

Det går over 

Dagens høvding har tatt med seg 4 venner på kjøkkenet og de skal ordne frukt til ettermiddagen. Resten 
av barnegruppa sitter i garderoben, de skravler og ler og venter på frukt.  

Frukt gjengene er godt i gang, de deler opp epler og pærer mens de skravler om alt mulig. Plutselig 
holder høvdingen opp hånden sin og sier: Jeg har skjært meg. Det kommer blod fra fingeren hans og han 
begynner å gråte. 

Gråten når garderoben og der sitter det en gutt som for ikke mange dagene sine kuttet seg i fingeren 
mens han skulle dele frukt, Han sier ikke noe, men går fra plassen sin og rett inn på kjøkkenet og bort til 
bordet. Han ser på den ulykkelige og sier» det går bra, det går fortere over om du sover mye, det er lurt å 
sove mye, det går over, det vet jeg, jeg vet det går bra» 

Vi kan se og kjenne at ordene trøster og de hjelper, og gutten som fortalte fra egen erfaring, sa tydelig 
stolt: jeg visste hva jeg skulle gjøre for å trøste jeg..  



DESEMBER: Glede og ventetid   

Desember i barnehagen er kos, det er forventninger, det er stemning, det er spenning, det er glede, det er 

tradisjoner ☺ Nå gleder vi oss! 

Vi skal lese litt hver dag i "24 dager til jul. Vi teller dager, og har i år også hjertebarn. Alle får et hjerte med 

gode ord om seg selv, og om gode handlinger, sagt av de andre barn på avdelingen. Det å trene på å si gode 

ord om hverandre, det å dele ideene sine, dele klemmer, være det de ønsker å få tilbake, er viktig. Det å se 

hverandre! Hjertebarnet får også et pepperkakehjerte. Når alle har fått hjerte sitt, da vet vi at det er jul☺  

Vi har mange fortellinger, mange sanger, og ting som skal skje i dagene mot jul. Vi er på Solplassen første 

uka, før det er vår tur til å være i lavvoen. Vi har noen hemmeligheter, noe som handler om å smake … 

kanskje lage … og det blir nissegym og nissestreker. Rykter forteller om en nisse som har flyttet inn til oss. 

Stemmer det?  

Storefot skal på kirkevandring. En fin tradisjon, hvor Hole kirke inviterer til julevandring. Vi skal ha julebord 

og nissefest. Nissefesten, er et av årets høydepunkter, og dere er selvsagt hjertelig velkomne. Her blir det høy 

faktor julestemning ☺ 

 Så håper vi at snøen blir værende og at det blir mye snølek.  

   

Det fine med glede er at det kan deles! 

 

Vi ønsker dere en fin advent og førjulstid, og takker for samarbeidet så langt! 

Om ikke så lenge ønskes små og store en riktig god jul!  

Hilsen fra Kim, Jonas og Inger  

 


