Månedsbrev fra
Rådyrstien
Januar 2021

Bursdager:

Storefot:

02/1: Markus 5 år!

Vi har fått skiskoledag på
mandager fra og med mandag
18/1.

24/1: Sara og Nikoline 5 år!
25/1: Ludvik 6 år!

Mer info om svømming
kommer så fort vi får beskjed
om datoer

Tilbakeblikk på Desember
Desember og advent er en tid for tradisjoner, men på grunn av covid-19 ble tradisjoner
som kirkevandring og nissefest med foreldre i skogen avlyst. Allikevel ser vi ikke tilbake på
en førjulstid der noe manglet, vi ser tilbake på en førjulstid med mange øyeblikk av
HVERDAGSMAGI! En tid der vi voksne var tilstede, hadde tid og var tilgjengelige.
Øyeblikket da vi kom frem til solplassen og alle møblene var båret ut av teltet og dekket
fint med lys og julepynt.. Hvem hadde gjort det? Var det en nisse? Voksne og barn
opplevde spenningen og begeistringen sammen i det vi satte oss ned på benkene. Alle så
på hverandre og vi var enige om å spise lunsj med en gang, selv om det ikke var lunsjtid. I
det vi åpnet matboksene våre begynte den første snøen og lave ned og dekket brødskivene
med et tynt lag julestemning og hverdagsmagi.
Gleden over å finne en mark i bakken på vinteren: «Se! Mat til gjedda!» «ja, kom så gir vi
den til gjedda». Alle samtalene og undringene vi får ta del i sammen med barna bare vi
tilgjengelige…: «Mari, skal vi spise gjedda, eller blir gjedda sånn som reven? (stoppet ut)».
Eller da Bjørgvin og noen barn renset akvariet før juleferien: Bjørgvin fortalte at det måtte
de gjøre for å gjøre vannet rent fordi fiskene bæsjer i vannet. «Så det er akkurat som å

skifte bleie?» kom det kjapt fra en Hiawata. I løpet av den stunden de renset akvariet hadde
de til og med vært innom hevertprinsippet i praksis!
Kalenderboka var med oss gjennom hele desember mens vi telte ned mot jul. Vi fikk være
med pulverheksa og vennene hennes inn i pulverskogen. Hver dag dukket det opp ett, to
eller tre(!) hjertebarn i boka. Bakpå disse stod det et dikt om dagens hjertebarn. Vi fant ut
sammen at disse dukket kun opp hvis vi rista på boka, og utover i desember fikk vi til og
med en egen ristesang. Hjertebarn-hjertene ble hengt opp i lavvoen som en kalender. Vi
arrangerte julebord på solplassen med ribbe, pølser og medisterkaker (nissekaker ref.
hiawatajente) og pulverheksa kom innom med hokus, pokus og godteriposer. Lavvoen ble
pyntet til jul med julepynt alle hadde med hjemmefra
Julegaveverksted er en selvskrevet aktivitet i desember, og i år var
intet unntak. Barna var med på å finne pinner og kongler som vi
kunne lage gaver av. Mens vi samlet emner fantaserte mange om hva
de skulle lage, hvordan de skulle lage det, og ikke minst til HVEM! Vi
tok oss god TID med gavene og barna var med på alle prosesser fra og
samle materiale til å pakke inn gavene sine.
To storefotjenter fyllte 5 år i desember, og vi feiret disse som seg hør og bør med kroner
og popcorn. Flaks som det var hadde boka valgt nettopp bursdagsbarna som hjertebarn
den dagen.
Komunikasjon, språk og
tekst

Nærmiljø og samfunn
- den lokale rampenissen
har vært på besøk.
- bading storefot

- advendtsbok:
pulverheksa og
julenissen

Kropp, bevegelse, mat
og helse
- Vi bruker fortellinger
og historier til å ta opp - mattradisjoner i jula:
temaer.
julebord i skogen
- julebakst:
pepperkakebaking

- vi har møtt barna i
samtaler om
coronasituasjonen i
samfunnet.

- bading storefot

Desember

Etikk, religion og
filosofi
- forventinger til jul
- Advendtstund med
advendtsvers av Inger
Hagerup.
- hva betyr lengsel,
glede, håp og fred? vi
undrer oss.

- advendt
og jul
Antall, rom

Kunst, kultur og
kreativitet
- vi lagde julegaver av
pinner og kongler vi
fant i skogen

- vi pynter lavvoen til
jul med egen pynt!
Natur, miljø og
teknologi

og form

- Vi lager julegvaer av
materiale vi finner i
skogen

- julekalender

- Hevertprinsippet med
de som renset akvariet

- Hvorfor feirer vi jul?
- Vi teller ned til jul
- pepperkakeformer

Januar:
I januar skal vi først og fremst nyte snøen som har kommet. Vi skal LEKE, ake, og gå på
ski! De som vil, kan ta med ski, men ikke staver. Dette er fordi vi ønsker at barna skal få
øve opp balansen og en mer riktig tyngdeoverføring som gir bedre skiteknikk.
Vi begynner med høvding igjen fra uke 2. Rådyrbarna skal få være høvding en uke hver
frem mot sommerferien. Å være høvding innebærer at man får gå først på rekka ut i
skogen, telle barna på rekka, bestemme matsang og kanskje noen ekstra ansvarsoppgaver
som dukker opp i hverdagen. I tillegg skal vi denne gangen lære mer om høvdingens fugl.
Fugler vil være et tema gjennom vinteren og våren, og vi starter opp i januar med å lage
fuglemat til fuglene, og følge med på fuglebrettet.
Storefot begynner på skiskolen mandag 18. januar hvis alt går etter planen. Ja, for det er jo
litt sånn det er nå med coronatiltak og restriksjoner. Men det går bra.. For selv om vi må
forholde oss til andre regler i barnehagen, med soner vi kan være i, og hyppig vasking av
hender, så rømmer vi ut i vår lille boble i skogen. Der hvor dyrespor, islagte dammer og
andre oppdagelser i naturen får oss til å glemme Corona-situasjonen samfunnet vårt er i
for en liten stund..

Fagarbeiderens hjørne!
Av Sølve Bjørgvin Roland

I desember hadde jeg en plan om å ta med Rådyrene på et spennende rollespilleventyr for å
redde nissen.. Vel, noen planer er best på papiret :p
Med 22 barn fulle av forventninger til jul, var ikke rollespill helt greia. Spesielt Hiawataene
falt litt av der. Men vi fikk et par artige sesjoner, og siste dagene fikk vi også avsluttet
eventyret på en underholdene måte. Det var litt færre barn, og historien fenget alle :)
Derimot har vi fått snakket litt om giverglede og takknemlighet!
Da vi drev med juleverksted og julehemmeligheter, ga det meg flere fine anledninger til å
snakke om dette. Jeg lagde historier med barnas egne navn ut i fra det vi drev med.
Hvordan «barnet» gjorde seg flid med glasslykta, og gledet seg til å gi den til mamma og
pappa. Jeg prøvde å få frem givergleden, og mange kjente seg igjen, og gledet seg til å gi
gavene vi satt å lagde.

Men skrekk og gru, da mor og far åpnet gaven, begynte de å hyle og skrike å si «men det
var ikke DET jeg ønska meg» eller «men det er jo feil farge», eller lignende, alt ettersom
det passet til dagens historie.. barna synes det var litt morsomt, men samtidig litt
skremmende.. Nettopp det var meningen, for slik fikk de i sterk grad satt seg inn i den
andres situasjon om de selv skulle være utakknemlige ved å få en gave..
Oppmerksomheten til barna der og da ved de historiene var veldig god. Om de derimot
tok med seg lærdommen til julaften, det vet jeg ingenting om, men jeg håper dere
foreldre har sett et snev av det å være takknemlig, selv om ikke alle gaver var like
spennende..

«Personalet skal støtte barna i å ta andres perspektiv, se en sak fra flere synsvinkler
og reflektere over egne og andres følelser, opplevelser og meninger»
- Rammeplan for barnehager, R17
Det må også sies at på ALLE disse historiene hadde jeg to slutter, for SELVFØLGELIG blir
jo ikke mamma og pappa sur for gavene de får som barna selv har laget! Så det passet jeg
på å få frem, samt at vi fikk snakket litt rundt dette med hva de tenkte om historiene, og
hvordan man skal være takknemlig.
Så det sosiale i desember har handlet om giverglede og takknemlighet :)
Godt nytt år alle sammen!

Hilsen Bjørgvin, Christel, Jonas og Mari

