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TILBAKEBLIKK PÅ DESEMBER:
Så var nok en måned over, og nok ett år
faktisk. Denne høsten har gått veldig fort,
samtidig som vi har rukket å gjøre masse
morsomt og lærerikt.
For engangs skyld så fikk vi snø i desember
noe som har ført til at barna har fått gått
en del på ski. Selv om det kun har vært
inne på barnehageområdet så er dette god
trening. De lærer seg å reise seg opp igjen
når de faller og de får øvelse på å ta på og











3.1: Andreas 6 år!
6.1: Ellinor 6 år!
8.1: Ha med dag
10.1: Thale 6 år!
12.1: Aksel 6 år!
15.1: Skiskole Storefot
22.1: Skiskole Storefot
25.1: Emilie 6 år!
29.1: Skiskole Storefot

av skiene selv. Dette er viktige ferdigheter som vil gjøre Skiskolen litt enklere for Storefot
når vi skal dit i januar. Vi har også fått brukt skøytebanen litt til stor glede for barna.
Mange fant igjen skøyteformen fort fra vi var i Sælabonn i fjor, mens andre har prøvd det
for første gang nå i desember. Vi gleder oss til mer skøyter og ski i januar.
Desember fører med seg mange tradisjoner knyttet til julen, og vi ønsker at barna skal
huske gode tradisjoner og lite stress fra juleforberedelser i barnehagen. Derfor har vi ikke
brukt masse tid på å lage julegaver til dere, men vi håper dere ble glade for hjertet barna
har tovet til dere vi har bakt peppernøtter på bålet i lavvoen og vi har laget risboller inne
i barnehagen. Vi har hørt juleevangeliet og snakket om hvorfor vi feirer jul, og vi har så
klart sunget julesanger. Skogsnissen har vi også jaktet på når han har lusket på oss i
skogen…han er jammen litt av en luring, men også veldig snill. Da vi hadde julebord i
skogen så var jammen skogsnissen innom og hadde gjemt godterier til oss!! Til stor jubel
fra barna, de hadde til og med sett nissen med godteriene i hånda!!! Julebord er en
gammel tradisjon for oss, og en koselig dag med skikkelig julemat i skogen. Ribbe ,pølse,
kjøttkaker, poteter, saus og surkål ble alt laget på bålet Barna koste seg med deilig mat på
julepynta bord i teltene på Solplassen.

"Barnehagen skal la barna få kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og høytider i
ulike religioner og livssyn og erfaringer med at kulturelle uttrykk har egenverdi.
Barnehagen skal skape interesse for samfunnets mangfold og forståelse for andre
menneskers livsverden og levesett. Gjennom å samtale om og undre seg over eksistensielle,
etiske og filosofiske spørsmål skal barn få anledning til selv å formulere spørsmål, lytte til
andre, reflektere og finne svar. Slik skal barnehagen bidra til å legge grunnlag for kritisk
tenkning og dømmekraft." (Rammeplan for barnehager 2017).

I desember har vi lest ett kapittel fra Pulverheksas jul hver dag, en spennende historie hvor
vi følger Pulverheksa og julenissen og alle vennene i Pulverskogen. Å trekke hjertebarn har
også vært en daglig aktivitet i desember. Hver dag trakk vi en lapp med navnet til ett barn
som ble dagens hjertebarn. De andre barna og de voksne skulle så si noe positivt om dette
barnet, og vi jobbet mye med at det skulle passe til dette barnet det de sa. For eksempel så
kan man ikke si at alle løper fortest i barnehagen.. Dette gjorde at barna ble mer bevisste på
hva slags gode egenskaper de forskjellige barna har. En koselig aktivitet med stolte
hjertebarn

I og med at dere foreldre var så flinke til å svare på brukerundersøkelsen så vant vi igjen
den konkurransen!!! Så takket være dere fikk vi igjen dra på kino i år. I år så vi "Ekspedisjon
Knerten", en figur barna kjenner godt fra før. Noen av barna hadde sett den allerede, men
det gjorde ikke noe å se den igjen. Både barn og voksne koste seg på kino, en annerledes
dag for oss alle sammen
I desember har vi også vært ekstra snille med fuglene. I og med at det kom en del snø så er
det ikke så lett for fuglene å finne mat, så vi har foret dem skikkelig med både selvlagde
meiseboller og masse fuglefrø. Det er jo ikke bare vi mennesker som skal kose oss litt
ekstra i julen, fuglene måtte også få litt ekstra kos Og det er nok stor sannsynlighet for
at meisebolle-tyven på Solplassen har fått litt ekstra kos i julen, vi har nemlig ett ekorn
som som ELSKER meiseboller…
I desember har vi hatt ett barn som har hatt bursdag, nemlig Leo. Han fylte 5 år i romjula
så vi feira han siste dagen i barnehagen før jul. Gratulerer så mye med vel overstått Leo

Dette første halvåret sett i helhet så synes vi voksne på Rådyrstien at vi har fått til mye. Vi
føler vi har fått en harmonisk gruppe som genuint er glade i hverandre og vil hverandre
godt. De leker fint i sammen, og har tilegnet seg masse ny kunnskap i løpet av dette
halvåret. Da vi ser på de planene vi laget i august så ser vi at vi har fått gjennomført stort
sett alt vi hadde planlagt, i tillegg til at vi har fått gjort masse ekstra som barna har tatt
initiativ til. Barns medvirkning setter vi høyt, og vi føler at barna i år har fått være med på å
bestemme mye. De har kommet med forslag til aktiviteter og vi har laget aktiviteter etter
det vi ser interesserer barna.

STOREFOT:
I desember har vi ikke gjort så mange vanlige Storefot-ting som Trampolinebok og felles
gruppedag med Elg og Rev. Men vi har gjort mye annet morsomt som for eksempel
bading.
5 ganger har barna vært på Ringeriksbadet i regi av svømmeklubben på kurset "trygg i
vann". Vi som har vært med og fulgt utviklingen kan se hvor lærerikt og viktig ett slikt
kurs er. Noen er allerede trygge i vannet da de har gått på svømmekurs tidligere eller vært
mye i bassenget med foreldrene, mens for andre er det en ganske ny opplevelse som kan
virke ganske skummel. Barna lærte å bli trygge på å ha hodet under vann, og være i
basseng uten hjelpemidler. Mange morsomme leker og aktiviteter som har gjort barna
trygge. Og det er med stor glede vi kan se at nesten 100% av barna nå tør å dukke hele
hodet under vann og puste ut med nesen, svømmeinstruktørene var også veldig imponert
over barna
Desember byr også på litt juleverksted, og Storefotene tovet ullhjerter til dere foreldre. De
skrev også på kortet selv og tegnet. Gavene ble pakket inn av dem selv, og mange var
ganske stolte over å ha klart dette helt på egenhånd Vi ser at flere av Storefotene har
begynt å bli veldig interessert i bokstaver den siste tiden, og de koste seg med å skrive på
julekortene.

PLANER FOR JANUAR :
I januar skal vi være 2 uker på Trollhaugen og 2 uker i lavvoen. På Trollhaugen vil vi jobbe
en del med fugler og vi vil ake mye. Vi fortsetter med å fore fuglene, og vi observerer
hvilke fugler vi kan se på Trollhaugen.
Vi skal i januar jobbe litt med eventyret om den lille røde høna, og vi skal fortsette med
Fru Bie.
Vi vil ha hovedfokus på ski og skøyter innenfor idrett, og i februar skal vi ha en OL-dag.
Det er derfor viktig at barna har med seg ski i barnehagen hver dag. Staver bruker vi ikke.
Innenfor Grønne tanker skal vi i januar ha hovedfokus på det å si hei og hadet. Vi skal
snakke litt om hvorfor det er viktig å hilse når man møter mennesker. Viktig at dere
foreldre også hjelper oss med dette. Snakke med barna om at det er viktig å hilse på andre
mennesker.
Vi skal også jobbe litt med kroppen vår, litt grunnleggende anatomi og hva slags mat
kroppen vår trenger.
I og med at det er spådd kaldt fremover så vil vi også prøve å lage noen islykter på
forskjellige måter. Og vi vil eksperimentere litt med snø, hvor ren er helt hvit snø? Hvorfor
snør det noen dager, mens dagen etter regner det…
Vi satser også på å få til noen turer til Sælabonn der vi kan ake og prøve fiskelykken. Vi
prøvde å pilke litt i fjor, men fikk ikke noe fisk, så vi satser på bedre fiskelykke i år
FAGARBEIDERNS HJØRNE

Godt nytt år!
Julekosen er over for denne gang, og det har vært veldig hyggelig å hilse på så mange glade barn
igjen 
I desember snakket vi om/øvde på dette med takknemlighet og giverglede. Dette gjorde vi med
reflekterende samtaler fra egne erfaringer, og barna tok dette veldig fort 
Først har vi snakket om dette med giverglede, og det var veldig naturlig da et av barna hadde hatt
juleverksted hjemme, og lagd noen fine julekort som hun ivret etter å gi til oss voksne på
avdelingen. Hun strålte da hun delte ut kortene til oss, og det ble et veldig fint og konkret
eksempel. Vi forespeilet også situasjon der barna lager ting til sine foreldre, og gleden de har når de
gir dette. Det var en situasjon de aller fleste, i hvert fall alle storefotene, fint klarte å kjenne seg igjen
i. Alle var enige i at det er en god og glad følelse å gi noe til andre som andre blir glade for, vi fant
ut at man blir like glad for å gi som å få!
Men så la jeg inn en liten tvist på historien, hvor mamma/pappa etter å ha fått et selvlagd julekort,
svarer med; "Hva, får jeg bare et kort?" eller "Får jeg ikke et større kort?". Da ble det noen rare fjes..
Barna var enige i at det hadde ødelagt gleden ved å gi.

FAGARBEIDERNS HJØRNE

Så har vi også noen tidligere eksempler da bursdagsbarn har delt ut noe godt på bursdagen sin, og så
har reaksjonen fra noen av de andre barna vært "jeg vil ha mer!" eller "får vi ikke mer?". Slike
situasjoner som de selv har vært en del av, har vi da tatt opp, og så prøvd å speile hvordan det vil
være for den som deler ut. Dette snakket vi om rett etter ovennevnte fiktive situasjon med
foreldrene, og barna skjønte fort at dette ikke var gøy for den som delte ut.
Jeg føler at den kortvarige effekten av disse samtalene har vært veldig bra. Barna er generelt flinke
til å si takk, fremfor å ville ha mer. Håper dette også har vært synlig hjemme i jula og at effekten
ikke bare er kortvarig, men at barna vokser opp til mennesker som er takknemlige for det man får
og har, fremfor å være sure og misunnelige for alt det man selv ikke får eller har.
Så var det fokuset for Januar da. Vi skal bli kjent med eventyret om "den lille røde høna" som må
gjøre alt selv da vennene på gården ikke vil hjelpe henne. Eventyret slutter også med at det er høna
selv som høster godene av arbeidet hun har gjort. Det er et veldig fint eventyr som gir mulighet for
gode refleksjoner rundt hvordan vi bør hjelpe hverandre, bidra til fellesskapet for at vi skal få det bra
på Rådyrstien.
Vi knytter blant annet dette til det å holde orden på plassen vår i garderoben, slik at det skal være
lettere for Berit å vaske for oss, slik at vi får en ren og trivelig garderobe. Vi knytter det også til
dette med å hjelpe voksne med andre små oppgaver, som f.eks. ved, som vi bruker til å fyre for å få
det varmt, eller lage kakao/varm saft eller popcorn, som igjen er til glede for barna selv.
Til sist skal vi ha et lite eksperiment om snø. Barn liker å spise snø, men hvor ren er egentlig snøen? I
Norge så har vi mye ren snø, og på fjellet er det fint å smelte snø til mat/drikke hvis man er på tur.
Men rundt veier og parkeringsplasser, så legger eksos seg på bakken når det er kaldt. Vi vil derfor
smelte litt snø, og se hvor rent det egentlig er..
Vi gleder oss til et nytt år med flotte barn!

Nyttårs hilsen fra
Christel, Eirin, Bjørgvin og Marthe

