
Månedsplan JANUAR Revehiet 2023.    

Fokus: Årstiden vinter & vennskap – sosialkompetanse.  

Tema: Skinnvotten. En fortelling om årstiden vinter, dyrene i skogen og  

ikke minst vennskap, inkludering og omsorg for andre.  

Månedens eventyr: Skinnvotten hvor tematikken er vennskap, ulikheter og det 

å ta vare på hverandre. 

UKE & 
hjelpere: 

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

 
1 

Ela 
Kevin 
Franz 

2 
Planleggingsdag og 
barnehagen er stengt. 
 

GODT NYTT ÅR. 

3 
 
Velkommen tilbake 
etter juleferie.  

4 
Gul: Ut på tur. 
 
Blå: Lek en bok. 
Grønn: Lek en bok. 

5 
Gruppesamling med 
fokus på skinnvotten, 
sang og lek. 

6 
Gul: Kjelleren. 
 
Blå: mat gruppe 
Grønn: Leke gruppe 
med Aide. 

 
2 

Alma 
Emilia 
Eymen 

9 
UT PÅ TUR. 

 
Vi går kl.09.30. 
 

10 
Lek i barnehagen. 
 
Delt samling før 
lunsj. 
 
Møtedag for Rev & 
Bjørn. 

11 
Gul: Ut på tur. 

 
 
Blå: Lek en bok. 
Grønn: Lek en bok. 

12 
Gruppesamling med 
fokus på skinnvotten, 
sang og lek. 

 

13 
Gul: Kjelleren. 
 
Blå: Leke gruppe med 
Aide. 
 
Grønn: mat gruppe. 
 

3 
Emma 
Finn 
Anas 

 

17 UT PÅ TUR. 
 
Hipp Hurra Ela 6 år. 

 
Hipp Hurra Valeria 4 år. 
 

17 
Lek i barnehagen. 
 
Delt samling før 
lunsj. 
 
Møtedag for Rev og 
Bjørn. 

18 
Gul: Ut på tur. 

 
Blå: Lek en bok. 
Grønn: Lek en bok. 

19 
Gruppesamling med 
fokus på skinnvotten, 
sang og lek. 

 

20 
Gul: Kjelleren. 
 
Blå: mat gruppe 
Grønn: Leke gruppe 
med Aide. 
 

4 
Ludvig 
Karen 

Fredrik 

23 UT PÅ TUR. 

 
Vi går kl.09.30. 

24 
Lek i barnehagen. 
 
Delt samling før 
lunsj. 
 
Møtedag for Rev & 
Bjørn. 

25 
Gul: Ut på tur. 

 
 
Blå: Lek en bok. 
Grønn: Lek en bok. 

26 
Gruppesamling med 
fokus på skinnvotten, 
sang og lek. 

 

27 
Gul: Kjelleren. 
 
Blå: Leke gruppe med 
Aide. 
 
Grønn: mat gruppe. 
 

 
5 

Mate 
Oline 

Valeria 

30 UT PÅ TUR. 

 
Vi går kl.09.30. 

31 
Lek i barnehagen. 
 
Delt samling før 
lunsj. 
 
Møtedag for Rev & 
Bjørn. 

1 
Gul: Ut på tur. 

 
Blå: Lek en bok. 
Grønn: Lek en bok. 

2 
Gruppesamling med 
fokus på skinnvotten, 
sang og lek. 

 

3 
Gul: Kjelleren. 
 
Blå: mat gruppe 
Grønn: Leke gruppe 
med Aide. 
 

 

 



GODT NYTT ÅR og velkommen 2023. 

Vi håper dere alle har hatt en fredfull og fin jul. Et nytt år står for tur og vi gleder oss til nye muligheter sammen 

på Revehiet og i barnehagen. Det er det store 6 års året hvor våre herlig barn på gul gruppe skal gjøre seg klar 

for å ta farvel og ta steget over til skolen. Vi har et helt halvt år som skal lekes og væres fram til skolestart -og 

fokuset vårt er her og nå. Barn er her og nå og det skal de få være. Vi voksne har i vårt samspill med barn alltid 

en her og nå tanke om å gi barn «redskaper» som bidrar til at de mestrer egen hverdag best mulig ut fra seg. Ved 

å gi barn god hverdag av ulike aktiviteter fylt av glede, latter, utforskning og samspill -er med på å gi barn 

hverdagsglede og opplevelse av å høre til. Det gir de beste utviklingsmuligheter for alle barn. Barn skal få finne 

styrke i seg selv, bli selvstendige og ha en trygghet og en visshet om at de har betydning og egenverdi for andre 

for akkurat den de er.  

I januar vil leken stå i fokus i våre ulike planer ute og inne – slik den så ofte gjør i våre valg av aktiviteter.  

Fokus: Årstiden vinter & vennskap – sosialkompetanse.  

Tema: Skinnvotten. En fortelling om årstiden vinter, dyrene i skogen og ikke minst vennskap, inkludering og 

omsorg for andre.  

Månedens eventyr: Skinnvotten hvor tematikken er vennskap, ulikheter og det å ta vare på hverandre.  

Gjennom valg av tema og fokus for månedens tar vi for oss fortellingen om skinnvotten og alt det den kan gi oss av felles 

opplevelser innenfor lek og annen aktivitet.  

Vi vil følge årstiden vi er i, vi vil jobbe videre med barns sosiale kompetanse sammen gjennom vår dags -og ukerytme -for 

sammen er stedet hvor magien skjer for liten og stor.  Sammen utvikler vi oss til hele mennesker. En hverdag med 

samhold og vennskap er en fin plass å være for lek og utvikling for alle barn.  

Januar er ofte en kald måned og vi ber dere alle om å se etter i barnas kurver og på barnas plasser om nok og rett tøy er 

på plass.  

På våte dager bes dress / regntøy og fottøy tas med hjem for tørking. 

Vi minner om å holde syke barn hjemme den nødvendige tiden det tar for ditt barn å bli friske. Vi ringer dere alltid om vi 

er usikre rundt deres barns helse og almenntilstand -og sammen blir vi enige om hva å gjøre til barnets beste.  

De ulike gruppene på Revehiet fortsetter sine ukentlige aktiviteter etter alder. På månedsplanen kan dere lese om hva 

deres barn skal delta på de ulike dagene.  

På mandager er det fint at alle barn er klare for å dra ut på tur klokken 09.30.  

Gul gruppe drar ut på tur onsdager kl.09.30 og alle må da være i barnehagen og klare for tur innen tidspunktet…det er 

nemlig mye vi ønsker å gjøre ute på tur og da trenger vi all den tiden vi trenger. Varmt tøy på tur dager er super viktig       

 Vi venter på svar fra svømmeklubben om når Gul gruppe blir tildelt svømming...spennende.  

Desember fikk vi gjennomført en del foreldresamtaler og takk til alle dere som kom og for den gode praten med fine 

diskusjoner, gode tilbakemeldinger og at dere er fornøyde med tilbudet vi gir til deres barn. De 4 som ikke har fått samtale 

vil få tilbud om ny prat i uke 2. 

Ta alltid kontakt om det skulle være noe og skulle en ha spørsmål om avdelingen tar en dette med Brit og eller strid. 

Ale-Kan jobber videre mandager og fredager på Revehiet. Lurer du på noe rundt personalet tar en dette direkte med 

Astrid og eller Brit.  

Hilsen Helle, Cecilie, Aide, Ale-kan og Brit.  


