
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Hei hå, nå er det jul igjen…», men først et tilbakeblikk på 

november. 

November startet med base på Solplassen. De skumle fuglematerene vi laget ble hengt opp 

og fylt med solsikkefrø. Rett etter matinga var klar fikk vi øye på vinterens tegn på 

gjørmestien. Frost på bakken og trærne, og is på sølepyttene. Noen ganger kunne isen 

bære oss over pytten, andre ganger ikke… Så plutselig kom den, SNØEN! Masse snø! Vi 

var kjapt fremme med akemattene bare for å teste den ut. Men det viste seg å være for lite 

til at vi kunne ake lenger enn en time. Da hadde vi brukt den opp. Men vi kunne bruke 

den til mye annet! Denne første snøen var kram og perfekt til å trille snøballer. STORE 

Viktige datoer i desember 

Mandag 2. desember: Hamed-dag! 

Fredag 13. desember: julebord i skogen 

Tirsdag 17. desember: Nissefest 

Bursdager:  

12. desember: Lykke 4 år 

13. desember: Jenny 4 år 

 

STOREFOT: 

Svømming: Onsdag 4 desember og 11. desember 

Kirkevandring: fredag 6. desember 

 

Månedsbrev fra 

Rådyrstien 

Desember 2019 



Oppskrift på Rådyras hjemmelagde 

meiseboller 

Forslag til ingredienser: fett uten salt (Delfia 

eller flott). Korn, hakkede nøtter (usalta), 

frø og tørka frukt. Ofte har man rester i 

skuffen man kan bruke! Unngå å bruk hele 

solsikkefrø i meisebollene, det er bedre å 

bruke solsikkefrøkjerner.  

Smelt fettet i en kjele, og rør inn resten av 

ingrediensene. Hell blandingen over i 

pappkopper, tomme 

melkekartonger/yoghurtbeger eller 

lignende. Dytt nedi en trå som meisebolla 

kan henge i og Sett det til avkjøling. Når det 

har stivnet, kan emballasjen tas av, og 

meisebolla kan henges opp! Blandingsforhold 

er ikke så nøye, bland i vei, og prøv deg frem! 

Det viktigste er at fettet dekker over resten 

av blandingen. LYKKE TIL! ☺ 

 

 

snøballer. I barnehagen, på gjørmestien på vei til solplassen, på solplassen og på vei hjem 

fra solplassen. Noen ganger sa vi voksne «nå må vi gå», «kom igjen!», «dere kan trille 

videre på snøballen på solplassen». Men det var jo akkurat DER OG DA, akkurat DEN 

snøballen som var spennende. Ikke den vi kunne trille på solplassen.. den kom kanskje til å 

bli spennende da. Men det var jo langt frem i tid. Men vi voksne tenker jo på bålet som må 

fyres opp, barna som løper først på rekka og vil FREM til solplassen, maten som skal lages, 

doen som skal stå klar hvis noen må bæsje og fem barn til kommer på at de må bæsje.. 

Løsningen ble at vi delte gruppa. De raske barna som så gjørmestien kun som en 

transportetappe fikk gå i forveien sammen med voksne for å gjøre klart til vi andre kom 

etter. Da kunne de som så på gjørmestien som SELVE turen få gjøre det og trille den 

snøballen, og ta seg TID. Fordi vi tok oss TID. 

Nå som vinteren har kommet, blir det vanskeligere for fuglene å finne mat. Derfor er det 

viktig at vi hjelper de ved å legge ut mat. Vi legger 

ut brødrester, frø o.l. Vi snakket om hva som var 

viktig for fuglene å få i seg når det blir vinter og kaldt, 

og alle var enige om at det måtte være fett. Små fugler 

trenger ett fettlag på kroppen for ikke å fryse ihjel på 

vinteren. En dag tok vi med oss masse fett, rosiner, 

solsikkekjerner og nøtter ut i skogen for å lage 

meiseboller. Fettet ble smeltet over bålet, det måtte de 

voksne gjøre. Men barna fikk følge med rundt 

bålringen. Da fettet var smelta helte vi oppi de andre 

ingrediensene. Barna fikk smake på alt unntatt 

nøttene. Vi mennesker kan nemlig være allergiske mot 

nøtter, og ville ikke at noen skulle bli syke. Dette ble 

skikkelig luksusmeiseboller, for her brukte vi 

solsikkekjerner i stedet for hele solsikkefrø! Fettet 

stivnet fort når det ble kaldt, så vi skyndte oss å helle 

opp i formene som var tomme melkekartonger. 

 «vi trenger pinner i bunnen av hyssingen så den sitter 

godt fast!» barna løp av gårde på pinnejakt. «er den 

passe?» «for liten, for stor? Kortere, lengre,,» Det 

kreves matematiske begreper  for å lage fuglemat tenk 

det!  Det vi ikke fikk plass til i melkekartongene smurte Bjørgvin inn i noen hull i trærne. Det er 

viktig for oss at barna ser gleden i å glede fuglene våre med deilig mat, og nå kan de kose seg 

skikkelig fremover:) 

 

 



 

Det er ikke bare fuglene som har kosa seg med noe ekstra godt i november. Vi har nemlig fått i oss 

noen kilo pepperkaker til sammen, og minst en halvkilo pepperkakedeig hver… Men en kilo 

pepper har vi klart å unngå. Pepperkakebaking er gøy synes barna på rådyrstien, og en av de siste 

dagene i november bakte vi peppernøtter. Vi begynte å kjevle ut deigen og bruke 

pepperkakeformer slik pepperkakeformer skal brukes. Men vi fant fort ut at det var mye mer 

spennende å forme deigen med hendene, slik vi selv hadde lyst til. Da dukket det opp mye 

spennende på stekebrettene etter hvert. «Se! Det er en bokstav! Det er min bokstav. Og her er 

mamma sin!» sa en storefot ivrig. En annen gruppe med storefoter samarbeidet om å trille mange 

små kuler. Det viste seg å være harebæsj. Et syn vi i naturbarnehagen er kjent med. Men disse 

kunne jo spises!  

 

Storefotgruppa er godt i gang med «trygg i vann kurs» på Ringeriksbadet. …… tirsdag 26. 

november hadde de besøk av storfotgruppa fra i fjor.  

Desember 

På Rådyrstien startet vi med forberedelser til advendtstida i slutten av november. Vi har 

øvd mye på julesanger til julegateåpningen som var 29. november og vi har laget vår egen 

julekalender med pepperkakehjerter! I tilleg til å lese pulverheksas julekalenderbok,  dukker 

det nemlig hver dag opp et hjerte med fine ord om barna på rådyrstien. Det blir dagens 

høvding og får med seg et pepperkakehjerte hjem (hvis det blir igjen noe av det da etter 

både lunsj og frukt…). En slik kalender er med å sette hvert enkelt barn i fokus. 

 Desember kan være en travel tid, men på Rådyrstien senker vi skuldrene og KOSER oss 

med forberedelsene. Vi får kanskje ikke bakt sju slag med kaker, men vi skal LEKE, høre 

historier om advendstid og jul, bake, ha juleverksted, se andre rundt oss som f.eks fuglene i 

skogen som også må få mat til jul. Elllers bruke tiden på julens tradisjoner som nissefest, 

kirkevandring og julebord i skogen og mere til. 

 

 



                        Fagarbeiderns hjørne 

 

Så var vi i november og julemåneden nærmer 

seg med stormskritt. Dette er nok noe som 

barna senser, for det har vært et høyt energinivå 

på ungene, og til tider vanskelig å samarbeide. 

Når jeg ser tilbake på denne måneden, så tenker 

jeg at vi ikke har jobbet med noe spesielt, men 

at vi har jobbet litt med alt! Blant annet det å 

prøve å justere seg litt, selv om man er veldig 

gira.. Men noen ting har jeg da notert meg. 

 

I starten av måneden så overhørte jeg samtale mellom noen av barna, hvorpå jeg så at det 

ene barnet ble lei seg. Jeg husker ikke hva det gikk ut på, men det var ikke vondt ment, 

selv om det ene barnet ble lei seg. Jeg tenkte derfor at det var en fin annledning til å jobbe 

litt med (eller mot da) mobbing! 

 

"Personalet skal forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, 
krenkelser og uheldige samspillsmønstre." 

 

- Rammeplan for barnehagen, R17 

 

Dette var på vei inn i garderoben, så det var egentlig fint å ta det opp med en gang i åpent 

fora. Jeg fortalte litt om hvordan ord noen ganger kan være vondere enn det å bli slått 

fysisk. Det vil si, vi reflekterte litt rundt det sammen. Etterpå gjenfortalte jeg hendelsen 

rett føre, og spurte hva de selv ville føle om det var de selv som fikk høre det. Det ble en 

liten "aha" opplevelse, eller en "ulp!".  

 

De neste dagene utvidet vi dette litt, snakket litt om det å stenge ute, eller det å bestemme 

hvem som får/ikke får hva. Eks: "du får/får ikke være med i bursdagen min/bli med meg 

hjem" eller lignende. I en av disse samtalene hvor jeg spurte en av unga "hva ville du følt 



om noen sa det til deg", så svarte barnet veldig beleilig: "jammen det går bra, da bare leker 

jeg med noen andre". 

Jeg fikk da muligheten til å dra inn dette med gjentagende utestenging, og hvordan det da 

blir mobbing. Vi ble fort enige om at da ville det ikke være så gøy lenger.  

 

I en av disse samtalene (som ofte kommer etter observasjoner ute), så falt det seg også 

naturlig å snakke om "alle mot en", og at det ikke hjelper å si "men jeg gjorde jo ikke 

det"...  

Vel, den som står å ser på uten å beskytte den ensomme part, er også med på mobbing, 

selv om vedkommende ikke er med på noe selv. 

Ovennevnte hendelse var etter en snøballkrig hvor alle var med, og ingen ble lei seg eller 

synes det skjedde noe dumt, jeg bare fant det naturlig å trekke det inn da! Jeg vil 

understreke at jeg tror ingen føler seg mobbet eller utenfor på Rådyrstien, men det oppstår 

alltid hendelser som vi vil reflektere rundt, slik at barna hos oss er bevisste på dette med 

mobbing, og går ut herfra som representanter mot mobbing! Barn tester sine sosiale 

ferdigheter og det gir mange fine muligheter til å reflektere over, og korrigere dem.  

Vi har også touchet innom forskjellen på det å si i fra, og på å sladre. Dette må vi jobbe litt 

mer på fremover :p  

Som jeg skrev helt i starten, så har det vært en måned hvor barna har vært veldig gira. Vi 

har derfor prøvd å få storefotene "på lag", da de har en stor påvirkningskraft på resten av 

gruppa. Dette har jeg pratet med dem om, og fortalt hvordan de kan være en 

kjemperessurs når de hjelper oss (for de er virkelig flinke til å hjelpe oss, både med rydding 

i tørkerom og andre steder, og med hiawataene i garderobesituasjoner), eller det motsatte 

når de gjør tullete fjasete ting i samlingssituasjoner, hvorpå hiawatene hermer, og vi brått 

har en veldig urolig gruppe. Dette har vi snakket litt om for å gjøre dem bevisste på det, og 

jeg SER de er bevisste på det, men at de også glemmer seg fort. Så denne måneden har vi 

både fått veldig god hjelp av storefot, samt møtt mye uro fordi hele gruppa blir dratt opp. 

Men dette er jo akkurat som nissene det, nissestreker og nissegleder :p Vi ser frem til en 

koselig desember sammen, for det er mye omsorg barna i mellom, og DET skal vi nok 

snakke litt om i jula :) 

 

 


