
AUGUST PLAN -Revehiet.       

Tema: Tilvenning. 

«passe på venner, lek og være sammen for å skape et godt miljø og et godt sted å være for liten og stor» 

Fokus: Trygghet, inkludering, glede og felles opplevelser i lek og aktivitet. 

Uke og ukens 
hjelpere: 

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

31. 
Vi leker, blir kjent 
og lager oss gode 
dager på Revehiet. 
 
Sommer tema på 
huset: Butikk og 
mat-lek. 

1. Vi møter opp 
på Revehiet. 
 
Lek og aktiviteter 
ute og inne i 
barnehagen. 
 
Samling før lunsj. 

2. 
 
Lek og aktiviteter 
ute og inne i 
barnehagen. 
 
 
Samling før lunsj. 

3. 
 
Lek og aktiviteter 
ute og inne i 
barnehagen. 
 
 
Samling før lunsj. 

4. 
 
Lek og aktiviteter 
ute og inne i 
barnehagen. 
 
 
Samling før lunsj. 

5. 
 
Lek og aktiviteter 
ute og inne i 
barnehagen. 

 
 
Samling før lunsj. 

32. 
Ukens hjelpere: 

 
Mate` 
Oline 
Anas 

 
 

8. 
Velkommen 
Fredrik, Valeria, 
Emilia, 
Frans, Anas og 
Eymen. 
 
Lek og aktiviteter 
ute og inne i 
barnehagen. 
 
Samling før lunsj. 

9. 
Tilvenning, bli 
kjent og ha det 
gøy sammen. 
 
Lek og aktiviteter 
ute og inne i 
barnehagen. 
 
 
 
Samling før lunsj. 

10. 
Tilvenning, bli 
kjent og ha det 
gøy sammen. 
 
Lek og aktiviteter 
ute og inne i 
barnehagen. 
 
 
 
Samling før lunsj. 

11. 
Tilvenning, bli 
kjent og ha det 
gøy sammen. 
 
Lek og aktiviteter 
ute og inne i 
barnehagen. 
 
 
 
Samling før lunsj. 

12. 
Tilvenning, bli 
kjent og ha det 
gøy sammen. 
 
Lek og aktiviteter 
ute og inne i 
barnehagen. 
 
 
 
Samling før lunsj. 

33. 
Ukens hjelpere: 

 
Ludvig 
Emma 
Valeria 

 
Nye barn tover 
sitteunderlag. 

15.  
 
Velkommen til 
nytt barnehage 
år.  
 
Velkommen 
Magnus. 

16. 
Tilvenning, bli 
kjent og ha det 
gøy sammen. 
 
Lek og aktiviteter 
ute og inne i 
barnehagen. 
 
Samling før lunsj.. 

17. 
 
Planleggingsdag 
og barnehagen er 
stengt. 

18. 
Tilvenning, bli 
kjent og ha det 
gøy sammen. 
 
Vi ønsker Aide 
vår lærling 
velkommen til 
Revehiet. 
Samling før lunsj. 

19. 
Tilvenning, bli 
kjent og ha det 
gøy sammen. 
 
Lek og aktiviteter 
ute og inne i 
barnehagen. 
 
Samling før lunsj. 

34. 
Ukens hjelpere: 

 
Emma 
Finn 

Fredrik 

22. 
Ut på tur til 
marken og klatre 
treet. 

23. 
Lek og aktiviteter 
i barnehagen. 
 
 

24. 
Lekegrupper og 
samling før lunsj.  
 

25. 
Gruppe samling. 
1: Eventyr 
2: Sang 
3: sosial-
kompetanse 

26. 
Gruppe. 
Grønn: 
Hinderløype ute. 
Blå: Kreative 
barn. 
Gul: lekegruppe 

35. 
Ukens hjelpere: 

 
Alma 
Kevin 

Frances 

29. 
UT på tur til 
Varden toppen. 

30. 
Lek og aktiviteter 
i barnehagen. 
 
 

31. Lekegrupper 
og samling før 
lunsj.  
 
 
 

Gruppesamling. 
1: Eventyr 
2: Sang 
3: sosial-
kompetanse 
 

Grupper. 
Grønn: Kreative 
barn 
Blå: Hinderløype 
ute 
Gul:  lekegruppe 



 

Velkommen august og gode sommerdager. 

Sommerbarnehagen er over og vi går nå over til å være på våre tildelte 

avdelinger. Vi ønsker velkommen til nye og gamle barn og voksne -og ikke 

minst velkommen et nytt barnehage år med nye muligheter for fantastiske 

dager sammen i barnehagen fylt av latter, trygghet, vennskap lek og felles 

aktiviteter. Felles og sammen er kjernen i å trives og oppleve å høre til i 

fellesskapet på avdelingen og i barnehagen. Sammen om gode dager og 

positive møter barn og voksne i mellom, vil gi grobunn for den gode 

gruppe dynamikken, mangfold og gjensidig respekt. Den gode gruppe 

dynamikken gir barna dager fylt av opplevelser og muligheter i et mangfold 

av erfaringer om seg selv som menneske i samspill, lek og aktivitet 

sammen med andre. Det å være i positive samspill i leke og aktivitet ut fra 

etablerte relasjoner med andre gjør noe med oss alle og danner grunnmuren i hvert enkelt barn i 

hvordan å møte andre samt å se seg selv i samspill med andre. Det å komme til barnehagen og 

møte andre barn og voksne en har gode relasjoner til -relasjoner som gir deg muligheter for egen 

utvikling, trivsel og glede er av høy verdi for hvordan å trives og møte sine omgivelser på en god og 

positiv måte. Da har vi inkludering, respekt og åpenhet for seg selv og de en samhandler med. 

Rammeplanen sier, « barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, 

verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt. Barn skal få oppleve at det finnes mange 

måter å tenke, handle og leve på…samtidig som barnehagen skal vise hvordan alle kan lære av 

hverandre og fremme barns nysgjerrighet og undring over likheter og forskjeller…Barnehagen skal 

bidra til at alle barn føler seg sett og anerkjent for den deer, og synliggjøre den enkeltes plass og 

verdi i fellesskapet..». Mangfold og gjensidig respekt gir vi i tilvenningen og ellers i året ved å 

etablere en god hverdag hvor barn kan gjøre seg ulike erfaringer sammen i trygge rammer og i en 

god kultur med fokus på samhold og den gode gruppe dynamikken. Da vil det meste gå bra for liten 

og stor.  

Oppstart og tilvenning for nye og gamle barn er tiden som ligger foran oss -en tid vi skal ta godt 

vare på og gi den tiden den trenger for at alle skal oppleve å høre til. Vennskap og noen å leke med 

er barns ønske nummer en. I varden barnehage og stor avdeling har vi « passe på venner» og det 

betyd at barna på avdelingen får ansvar i grupper for å passe på de nye barna. Dette er stor stas og 

«gamle» barn får ta i bruk sine egne omsorgshandlinger og sin sosiale kompetanse i å ivareta og 

inkludere de nye barna inn i lek og aktivitet på avdelingen. Denne ordningen har vi gode erfaringer 

med. Hvem de er « passe på venner" til vises på bilder inne i garderoben. Tilvenning er en tid for de 

mange emosjoner og vi voksne skal gi disse emosjonene den støtten og omsorgen som barna 

trenger til en hver tid. Noen barn blir leie, noen blir innesluttet og noen blir irriterte og ikke helt til 

å kjenne igjen -og alt er helt normalt i en overgangstid og en tilvenning til noe nytt.  

Dagsrytmen og ukerytmen sier vi noe om senere i dette skrivet, men det dere må vite om er at 

planene for uken kan endres på etter behov og ressurser på avdelingen. Vi går den til og dere vil på 

foreldremøte i september får full info -spør alltid om du lurer på noe og eller har tanker og innspill. 

 



REVEHIET HØSTEN 2022. 

 

Revehiet vil fra høsten 2020 ha en barnegruppe på 17 barn. 

 

7 barn 5 år.  

5 barn 4 år. 

5 barn 3 år. 

7 jenter og 10 gutter. 

 

De voksne på avdelingen barnehage året 2022/2023 er: 

1: Brit   - Pedagogisk leder 

2: Cecilie  - Barne- og ungdomsarbeider. 

3: Helle   - Barne- og ungdomsarbeider. 

4: Aide    - lærling 

 
Line har fått ny jobb og vil være hos oss til slutten av august.  
 
Dagsrytmen vår: 
Kl.07.30 - barnehagen åpner 
Kl.08.15 – 08.45 spiser vi frokost 
FRILEK / tilrettelagte aktiviteter – ute / inne 
Kl.09.30 kjernetiden starter, og vi ber dere om å være i barnehagen innen 09.30. 
           Ut på tur starter kl.09.30 
Kl.10.30 - samlingsstund – eventyr, bøker, sanger, rim og regler 
Kl.11.00 - formiddagsmat 
FRILEK ute 
Kl.14.00 – fruktmåltid 
FRILEK ute / inne 
Kl.16.30 barnehagen stenger 
 

Barnehagen ordner alle måltider. Det blir servert varm mat en dag pr. uke. 

Barna bes ta med en drikkeflaske.  

 

 

 

 

 



Uken på Revehiet(kan komme justeringer): 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

LEK OG 
AKTIVIETER i 
barnehagen. 
 
TURDAG for gul 
og blå gruppe 
 
LEKEGRUPPE for 
grønn gruppe. 

LEK OG 
AKTIVIETER i 
barnehagen. 
 
SANGSAMLING i 
grupper før lunsj. 
 
MØTEDAG. 

LEK OG 
AKTIVIETER i 
barnehagen. 
 
LEKEGRUPPE for 
blå gruppe. 
 
TUR for grønn 
gruppe. 
 
GULGRUPPE for  
5 åringene –  
Gul gruppe 
Revehiet & 
Bjørnehiet ut på 
tur. 

LEK OG 
AKTIVIETER i 
barnehagen. 
 
GRUPPESAMLING
på avdelingen for 
gul-blå-og grønn 
gruppe. 

LEK OG 
AKTIVIETER i 
barnehagen. 
 
GRUPPE for 
3 og 4 åringene –  
Grønn og Blå 
gruppe. 
 
GULGRUPPE 
Revehiet & 
Bjørnehiet 
aktiviteter 
sammen i 
barnehagen. 
 

 

 

Frilek ute / inne. 
Store deler av dagen holder barna på med lek som de velger selv. Vi voksne er tilstedeværende og 

oppmerksomme på å legge til rette for positiv lek. Noen kan trenge veiledning i leken eller hjelp til å 

velge hva de skal leke. I frileken kan vi også dele barna inn i grupper der noen leker ute og noen inne 

på ulike rom.  

Lesestunder / samlingsstunder 
Vi ønsker å gi barna varierte lese-opplevelser. Vi har lesekrok/sofa der barna kan kose seg med en 
bok, eller bli lest for av en voksen. I samlinger fortelles det eventyr der både barn og voksne er med 
og forteller. Vi bruker alltid konkreter i samlinger og snakker om de ulike temaene sammen med 
barna. Vi ønsker og å oppmuntre barna til ulike språkaktiviteter som å lytte, samtale og leke med rim, 
regler, rytme og fabulere med hjelp av språk og sang. Vi jobber kontinuerlig med språkstimulerende 
aktiviteter. Målet er å styrke barns språktilegnelse i barnehagen. 
 

Smågrupper 
Smågruppe pedagogikk er en del av vårt tilbud til deres barn både i tilrettelagt aktivitet og i tiden 
barna selv velger hva å gjøre. 
Aktiviteter i smågruppene på formiddagen kan være forming, hinderløype, lesestund, drama, sang, 
musikk og frilek. I smågrupper får barna mulighet til å fordype seg i lek og eller andre aktiviteter uten 
for mange forstyrrelser.  Vi har faste grupper, samlinger, og turgrupper i løpet av uken hvor de 
voksne har ulike tilrettelagt aktivitet sammen med barna i aldersinndelte grupper.  

 
 

INNHOLD I UKEPLANEN 



Turdag: 
Revehiet har turdag på mandager, onsdager og fredager i ulike grupper. Vi går fra barnehagen ca. 
kl.9.30 og er tilbake ca. kl.12.00. Vi har med mat og drikke fra barnehagen.  
Husk klær etter vær.  
 

Fellessamling: 
Noen ganger samles vi på avdelingen eller nede i kirkestuen, sammen med Bjørnehiet og småbarns 
avdelingene.  
Her har vi samlingsstunder etter ulike tema som vi arbeider med. Alt fra eventyr, sosial kompetanse, 
natur og miljø, karneval, fastelaven, rim og regler, jul og påske. 
 

Gul gr. Har opplegg sammen med gul gr. på Revehiet onsdager og fredager. Egen plan kommer. 

 
Fødselsdager: 
Den blir feiret med bursdagskrone og bursdagssamling. Vi lager annerledes lunsj der barnet kan velge 
mellom osteskiver, tomatsuppe med makaroni og eller pølser. Foresatte tar ikke med noe på barnas 
bursdag. 
 

Ta med ting fra hjemmet i barnehagen: På stor avdeling har vi ikke «lekedag» og eller «ta 

med dager». Vi ønsker at barna kommer i barnehagen uten egne leker og eller andre ting fra 
hjemmet. Hos oss handler det om å leke i relasjonene og ikke gjennom ting. Vi tar en prat om dette 
på foreldremøte. 
 
Barn med behov for «kosi», tutt og eller andre trygghetsobjekter tar selvfølgelig disse med etter 
behov. 
 

Hvordan kan foreldrene hjelpe med det praktiske? 
- Passe på at det alltid er ekstratøy i kurvene: Truse, t-skjote, genser, bukse og SOKKER.  
- Varme klær til kalde dager. 
- Ta regnklærne hjem til jevnlig vask og tørking på veldig våte dager. Yttertøy tørker ikke i 

garderoben. 
- Strikk til å feste regnbukse / dress under støvlene er helt nødvendig for en trivelig og tørr dag 

ute. 
- Sette støvlene i hylla hvis du henter barnet ute – ikke heng støvlene opp med regnbuksen.  
- Ta med våte sko og annet vått tøy med hjem for tørking. 
- I den ytre og i den indre garderoben er vi avhengige av at dere er med og hjelper å holde 

orden på deres barns plasser -takk.  
- Barna bes ha tøfler i barnehagen.  Vi har ikke gulvvarme. 
- Alt en tar med i barnehagen bes merkes med barnets navn.  

 
 
Vennlig hilsen personalet på Revehiet. 
 

 

 


