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NOVEMBER plan REVEHIET.                                                                  

Tema: Blekkulf og årstiden fra høst til vinter. 

Fokus: Vennskap og lek. 

Uke: MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

44 31  
 
LEKEGRUPPER på 
avdelingen. 
 

1 MØTEDAG 
Lek og aktiviteter i 
barnehagen. 
 
Samling før lunsj. 

2 GRUPPER 
Gul: Tur sammen 
med Bjørnehiet + 
Aide & Brit. 
Blå: Rollelek  
Grønn: Rollelek 

3 GRUPPE 
SAMLING. 
Barna deles inn i grupper 
for ulike aktivitet med 
fokus på tema, vennskap, 
lek, språk og annet gøy. 

1: Cecilie 
2: Helle 
3: Brit 

4 GRUPPER & MATDAG 
Gul: Kjelleren sammen 
med Bjørnehiet? Cecilie & 
Kristina. 
Blå og Grønn: Mat-gruppe 
+ hinderløype på 
avdelingen. 
Samling før lunsj. 

45 7  
 
TURDAG for alle barna 
på Rev. 
 
Vi drar ut på tur 
kl.09.30. 

8 MØTEDAG 
Lek og aktiviteter i 
barnehagen. 
 
Samling før lunsj. 

9 Hipp, Hurra 
LUDVIG 5 ÅR.     

 
Gul: Tur sammen med 

Bjørnehiet + Aide & Brit. 

Blå: Rollelek 

Grønn:  Rollelek  

10 GRUPPE 
SAMLING. 
Barna deles inn i grupper 
for ulike aktivitet med 
fokus på tema, vennskap, 
lek, språk og annet gøy. 

1: Cecilie 
2: Helle 
3: Brit 

11 GRUPPER & MATDAG 
 Kjelleren sammen med 
Bjørnehiet + Cecilie & 
Kristina. Gul: 
Blå og Grønn: Mat-gruppe 
+ kreative barn på 
avdelingen. 
Samling før lunsj. 

46 14  
 
TURDAG for alle barna 
på Rev. 
 
Vi drar ut på tur 
kl.09.30. 
 

15 MØTEDAG 
Lek og aktiviteter i 
barnehagen. 
 
Samling før lunsj. 

16 GRUPPER 
 Gul: Tur sammen 
med Bjørnehiet + 
Aide & Brit. 
 
Blå: Rollelek  
Grønn: Rollelek   

17  
 
Planleggingsdag 
og barnehagen er 
stengt. 
 

18  
 
Planleggingsdag og 
barnehagen er stengt. 
 

47 21  
FORESTILLING PÅ TAU 
SCENE – BJØRNEN -
KL.09.30. 
 
Alle barn bes være i 
barnehagen til 
kl.08.30. 

22 MØTEDAG 
Lek og aktiviteter i 
barnehagen. 
 
Samling før lunsj. 

23 GRUPPER 
Gul: Tur sammen 
med Bjørnehiet + 
Aide & Brit. 
 
Aide minifagprøve og 
aktivitet sammen med 
Gul gruppe. 

 
Blå: Rollelek  
Grønn: Rollelek   

24 GRUPPE 
SAMLING. 
Barna deles inn i grupper 
for ulike aktivitet med 
fokus på tema, vennskap, 
lek, språk og annet gøy. 

1: Cecilie 
2: Helle 
 
 

25 GRUPPER & MATDAG 
  
Gul: Kjelleren sammen 
med Bjørnehiet + Cecilie & 
Kristina. 
Blå og Grønn: Mat-gruppe 
+ kreative barn på 
avdelingen. 
Samling før lunsj. 

48 28  
 
TURDAG for alle barna 
på Rev. 
 
Vi drar ut på tur 
kl.09.30. 

29 MØTEDAG 
Lek og aktiviteter i 
barnehagen. 

30 GRUPPER 
Gul: Tur sammen 
med Bjørnehiet + 
Aide & Brit. 
Blå: Rollelek 
Grønn: Rollelek  

1.desember 
Adventsamling, lek og 
aktiviteter i 
barnehagen. 
 
14.45 show på Revehiet 
av elever fra St. Svithun 
ungdomsskole.  
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REVEHIET Pedagogisk tilbakeblikk på oktober og info om november:   

Evaluering fra  
oktober:  
 
 
 

Oktober har vært en fin måned med sine magiske farger, mye fint vær og ikke minst mange 
gode stunder sammen på Revehiet.   
Oktober fokuserte vi på trygghet, inkludering, glede og fellesskap.  
Trygghet, inkludering, glede og fellesskap er viktig for liten og stor -og vi jobber daglig for den 
gode stemningen, atmosfæren og en velfungerende gruppedynamikk.   
Rammeplanen sier at i barnehagen skal vi møte individets behov for omsorg, trygghet, 
tilhørighet og anerkjennelse og sikre at barna får ta del og medvirke i felleskapet -noe vi daglig 
jobber med og legger til rette for på Revehiet. Barn lærer hos oss å være en del av et fellesskap i 
våre ulike valg av aktiviteter og organisering av dagen, samtidig som de får erfaringer om at de 
har betydning for felleskapet de er i -hvordan jeg er har betydning for andre.  
Leken er god og barna er trygge på de andre barna, de voksne og hverdagens gang -det gleder 
oss voksne å se og være en del av dette miljøet.  
Det gleder oss å se at den gode atmosfæren er på plass, at gruppen har satt seg ved at barna 
har funnet sin plass og sin trygghet sammen – SAMMEN og en del av noe er jo kjernen for 
tilhørighet, felleskap, trivsel, lek og utvikling for alle. Vi er som vi er og sammen er vi en herlig 
gjeng av muligheter til hverdagsgleder, felles opplevelser og erfaringer som gir minner for livet. 
FN-dagen og FORUT barneaksjonen har fulgt oss i samling og aktiviteter gjennom måneden som 
har gått. 
Formålene med FORUT Barneaksjonen var:  

Gjøre barn i Norge kjent med andre kulturer og dagliglivet til barn i andre land. Vi ønsker å 

skape nysgjerrighet og engasjement, bygge toleranse, omsorg og empati, og fokusere på at barn 

har ressurser, evner og for vennskap, lek, familieliv og trygghet.  Gi barn i Norge verdifull læring 

og gode opplevelser gjennom praktisk solidaritetshandling. Vi tror barn har et iboende ønske om 

å hjelpe andre, og en viktig del av FORUT Barneaksjonen er at barn i Norge gjør en innsats for å 

skaffe midler til prosjekter for barn i andre land. Disse målene opplever vi å ha oppnådd i våre 

ulike temasamlinger og ulike tilrettelagt aktiviteter i vår hverdag. Takk for deres bidrag inn til 

FORUT sin barneaksjon ved vips bidrag.  

Oppstart samtaler er nå gjennomført. Takk for gode samtaler og tilbakemeldinger. Setter pris 
på hver og en av dere. 
Det vil i desember bli samtaler for Blå og Gul gruppe. Foreldresamtaler er på våren, men jeg 
ønsker å tilby en prat før jul ettersom det er en stund siden vi sist hadde en prat rundt deres 
barn og livet på avdelingen. 
Foreldremøte sammen med Bjørnehiet var et godt treff. Takk for oppmøtet og gode 
tilbakemeldinger.   

Månedens fokus:  Vennskap og lek tar vi videre og er noe vi jobber med daglig i alle situasjoner og valg vi voksne 
foretar oss i vårt pedagogiske tilbud på Revehiet. 
Barns sosialkompetanse og barns sosiale samspill er helt avgjørende for at barn skal kunne tre 
inn og delta i mer kompleks lek og samspill på en god måte sammen med andre. Et sosialt 
kompetent barn er trygg nok til å ytre sine meninger og sine egne ønsker, samtidig som barnet 
klarer å leve seg inn i andres ønsker og tanker. Empati og innlevelse er viktige egenskaper, og 
hjelper barn til å ha omsorg for andre -noe som gjør deg til en god venn og et godt menneske å 
være sammen med. Barnegrupper med høy sosial kompetanse vil kunne bidra med trivsel for 
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andre -derfor er det så viktig for oss å jobbe med vennskap og lek. De voksne har alltid ansvar 
for det sosiale miljøet i barnehagen og ansvar i relasjonene sammen med barn. Vi vet at barn 
med gode sosiale relasjoner og trygghet i seg selv sammen med andre, klarer seg bedre i ulike 
læresituasjoner -også i skolen. All læring i barnehagen foregår i sosiale situasjoner, enten 
sammen med andre barn og eller voksne.  

Månedens tema: 
    

 

Blekkulf og vennene hans vil i november bli en del av vår hverdag på ulike måter. Tematikken 
er vennskap, å ta vare på hverandre og ulikheter viser seg å være en fin ting.   

Årstiden går fra høst til vinter og vi vil følge skiftene som vil komme når vi er ute i 
barnehagen og ute på tur. Det er en tid på året hvor skiftene vil være store og vi kommer til å 
kjenne på kroppen når kulden setter inn. Hva gjør denne årstiden med oss? Hvordan tar vi 
vare på oss selv? Hva skjer ute i naturen og hva skjer med været -og alle andre spørsmål som 
dukker opp hos barna vil vi trekke inn i vår hverdag av muligheter til undring, lek og aktivitet 
sammen.  

Samlings-stunder 
og smågruppe 
samling:  
 

 

Vi har en herlig gjeng barn som liker å være med på ulike aktiviteter. Samlingsstund med hele 
gruppen er en energi fult opplevelse av engasjement og deltakelse. Det være seg sang, 
bevegelseslek og eller fortellinger. 
I våre smågrupper får barna delta i ulike lek baserte aktiviteter hvor vi bruker ulike konkreter og 
metoder for å få barna aktivt deltakende i hva vi meddeler og tilbyr dem. Fokuset er at barna 
skal være aktive i å meddele seg og løse ulike oppgaver i en gruppe. De får her oppøvd 
ferdigheter innen sosialkompetanse som egenledelse i samspill med andre. De må vente på tur, 
de må slippe andre til og de må kunne tåle at andre kan noe de ikke mestrer. Målet her er at en 
ikke skal se andres kunnskap, ferdigheter som noe negativt, men heller som noe en selv kan 
lære av -for en lærer jo i miljøet sammen med andre. 

Gul gruppe:  
 

 

Gulgruppe er nå sammen med Bjørnehiet. Onsdager drar vi ut på tur sammen og på 
fredager går vi ned i kjelleren for ulike aktiviteter. Når vi deler i grupper så blander 
vi barn fra Rev og Bjørn.  
Blå og Grønn gruppe – se ulike aktiviteter på månedsplanen.  
Noen forandringer har skjedd. 
Mandager: Gul -Blå og Grønn drar alle ut på tur i nærmiljøet. 
Onsdager: Blå og Grønn vil ha lekegrupper. Barna deles inn etter alder sammen med en voksen 
for rollelek. Den voksne setter temaet og barna er medskapende til innholdet og hvordan å leke. 
Den voksne er leke venn, lekestøtte og pådriver i at alle får ta aktivt del. Den voksne blir 
ordsetter for barn som strever både språklig og eller å delta i lek sammen med andre over tid. 
Fredager: Vi har byttet matdagen fra onsdag til fredag -da dette er en bedre dag å være på 
kjøkkenet og lage mat sammen med barn.  Det blir da aktiviteter på avdelingen samt en kjøkken 
gruppe får barn på Grønn og Blå. 

Blå gruppe & 
 
Grønn gruppe  

Leken:  
 

 

På Revehiet er det mye lek, god fantasi og god energi når barna organiserer og setter i gang 
egeninitiert lek og aktivitet.  
Når barna kommer i barnehagen, har de voksne lagt til rette for ulike lekestasjoner hvor barna 
fort kan finner sin plass etter levering.   
Leken hos barna er innholdsrik og varierende. Vi har på Revehiet mye rollelek og 
konstruksjonslek som er inkluderende og sosial lek hvor mange kan delta samtidig. Barna leker 
på tvers av alder og de finner leke venner som de daglig er i aktivitet sammen med. Latteren 
sitter løst og det er mye som ofte foregår på en og samme tid. Barn møter utfordringer i lek ut 
fra seg og sine erfaringer, og noen ganger kommer en i konflikt med egne behov og hva 
omgivelsene forventer av dem. Da trer de viktige voksne inn og støtter barnas behov der og da.    
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De ansatte skal evne å gå inn i positive, sensitive samspill med barna og ha godhet for barns 
behov.   Lekende voksne er en forventing på Revehiet og vi skal tre inn i lek sammen med barna 
ved invitasjon, samt vi skal legge til rette for lekens mangfold og være aktive rollemodeller i lek 
og aktivitet.  

Praktisk info: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Vi ber dere om å sjekke barnas:  

- Regntøy / dresser om de har strikk nede på beina for å holde støvlene godt på plass.  

- Kurver om det er nok å rett tøy i dem etter årstiden.  

Vi ber dere om å:   

- Alltid vaske hendene når en kommer i barnehagen. 

- ta med hjem vått tøy + sko for å tørkes. Klær / sko tørker ikke i barnehagen.  

- holde orden på barnas plass ute i gangen (yttertøy og sko/støvler) / fin garderoben.  

- ikke gå inn med utesko i fingarderoben. Ta på blått trekk.  

- Ta drikkeflasker med hjem for vask.  

       Flaskene har så mange løse deler at vi ikke kan vaske dem i barnehagen -umulig å holde 

kontroll på løse deler. 

VI BER DERE OM IKKE Å TA MED LEKER / TING I BARNEHAGEN – det er litt mye private leker og 

ting som nå tas med fra hjemmet. Det tar vekk fokuset i fra barna, samt at det lager unødige 
konflikter og uro på avdelingen. 
  
Vi er avhengige av at dere holder syke barn hjemme slik reglene sier  

- Omgang-syken betyr 48 timer hjemme etter siste utbrudd.  

- Forkjølet og feber betyr 24 timer feberfri. 

- Dårlig almenntilstand, men ikke feber må dere foresatte vurdere godt.  

Barn kan fungere ok hjemme, men i barnehagen fungerer de dårlig om allmenntilstanden er 
nedsatt, de «ramler» sammen og fungerer ikke -noe som ikke er en god opplevelse for 
barnet. Vi har ikke ressurser til å følge opp syke barn.  
  
Syke barn og smitte til ansatte er ikke en god kombinasjon i tider det nesten er umulig å få vikar. 
Hverdagen vår er sårbar for sykdom -takk for at vi sammen jobber for en frisk hverdag for liten 
og stor. 
Oversikten / bilder ansatte ute i gangen sier noe om hvem som er på jobb den aktuelle dagen. 
Her vil dere kunne se om fravær og eller om en vikar står på seinvakt. Noen ganger vil det kunne 
stå at en annen avdeling dekker opp på seinvakten. Dere vil bli kontaktet pr. melding på dager 
med stort fravær.  
 
Skulle du / dere lure på noe rundt ressurser og ansatte bes en ta kontakt med Brit og eller Astrid 
/ Svein-Inge.  Ta alltid kontakt om det skulle være noe – i barnehagen, på tlf. og eller på mail. 

Viktige datoer:  Torsdag 17 og fredag 18 november er barnehagen stengt grunnet planleggingsdager. 
 
Mandag 21.november skal Revehiet sammen med Bjørnehiet på en forestilling på tau scene. 
Forestillingen BJØRNEN starter kl.09.30 og barna bes være i barnehagen til kl.08.30. 

 

MED VENNLIG HILSEN AIDE, HELLE, CECILIE & BRIT. 
 


