
September plan for Revehiet.      

 
   Tema: Tilvenning. 
«passe på venner», leke 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. 

 

Ukens 
hjelpere: 

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

Uke 35. 
ALEX 
ALMA 
FINN 

30. OPPSTART SMØRELUNSJ. 
Husk å ta med matpakke til 
frokost og fruktmåltidet. 
 
Lek og aktiviteter i 
barnehagen. 
 
Velkommen til Revehiet Line. 

31. Lek og 
fellessamling. 
Samling med fokus 
på sosialkompetanse 
og sang. To grupper. 
 
 

1. Hipp, hurra  
     KAJA 5 ÅR 

 

2. Lek og 
gruppesamlinger. 
Barna deles inn i 
grupper etter alder 
og deltar på 3 ulike 
aktiviteter som de 
rullerer på. 

3. 
3 åringene ut på tur 
til klatretreet på 
marken utenfor 
barnehagen. 
4 åringen: 
lekegruppe. 
5 åringene: Gul 
gruppe i bhg.en. 

Uke 36. 
 

EMILY 
ELA 

OLINE 

6. 
4 og 5 åringene ut på tur. 
Husk tøy etter vær og vind. Vi 
går kl.09.30. 
 
3 åringene lekegruppe i 
barnehagen. 

7. Lek og 
fellessamling. 
Samling med fokus 
på sosialkompetanse 
og sang. To grupper. 
 
Møtedag for Rev & 
Bjørn. 

8. 
3 og 4 åringene 
Kreative og 
skapende barn i 
barnehagen. 
 
5 åringene ut på tur. 

9.Lek og 
gruppesamlinger. 
 
Barna deles inn i 
grupper etter alder 
og deltar på 3 ulike 
aktiviteter som de 
rullerer på. 

10. 
3 åringene ut på tur 
til klatretreet på 
marken utenfor 
barnehagen. 
4 åringen: 
lekegruppe. 
5 åringene: Gul 
gruppe i bhg.en. 

Uke 37. 
 

ASTRID 
EMMA 
KAREN 

13. 
4 og 5 åringene ut på tur. 
Husk tøy etter vær og vind. Vi 
går kl.09.30. 
 
3 åringene lekegruppe i 
barnehagen. 

14. Lek og 
fellessamling. 
Samling med fokus 
på sosialkompetanse 
og sang. To grupper. 
 
Møtedag for Rev & 
Bjørn. 

15.  
3 og 4 åringene 
kropp i bevegelse i 
barnehagen. 
 
5 åringene ut på tur. 

16. Lek og 
gruppesamlinger. 
 
Barna deles inn i 
grupper etter alder 
og deltar på 3 ulike 
aktiviteter som de 
rullerer på. 

17. 
3 åringene ut på tur i 
nærmiljøet. 
4 åringen: 
lekegruppe. 
5 åringene: Gul 
gruppe i bhg.en. 

Uke 38. 
 

CELINE 
MATE 
KEVIN 

20. 
4 og 5 åringene ut på tur. 
Husk tøy etter vær og vind. Vi 
går kl.09.30. 
 
3 åringene lekegruppe i 
barnehagen. 

21.Lek og 
fellessamling. 
Samling med fokus 
på sosialkompetanse 
og sang. To grupper. 
 
Møtedag for Rev & 
Bjørn. 

22. 
3 og 4 åringene 
Kreative og 
skapende barn i 
barnehagen. 
 
5 åringene ut på tur 
til lesestund på 
biblioteket. Egen.info. 

23.Lek og 
gruppesamlinger. 
 
Barna deles inn i 
grupper etter alder 
og deltar på 3 ulike 
aktiviteter som de 
rullerer på. 
 

24. 
3 åringene ut på tur i 
nærmiljøet. 
4 åringen: 
lekegruppe. 
5 åringene: Gul 
gruppe i bhg.en. 

Uke 39. 
 

ALEX 
NORMANN 

LUDVIG 
 
 

27. 
4 og 5 åringene ut på tur. 
Husk tøy etter vær og vind. Vi 
går kl.09.30. 
 
3 åringene lekegruppe i 
barnehagen. 

28. Lek og 
fellessamling. 
Samling med fokus 
på sosialkompetanse 
og sang. To grupper. 
 
Møtedag for Rev & 
Bjørn. 

29.  
3 og 4 åringene 
kropp i bevegelse i 
barnehagen. 
 
5 åringene ut på tur. 

30. Lek og 
gruppesamlinger. 
Barna deles inn i 
grupper etter alder 
og deltar på 3 ulike 
aktiviteter som de 
rullerer på. 

1.oktober. 
3 åringene ut på tur i 
nærmiljøet. 
4 åringen: 
lekegruppe. 
5 åringene: Gul 
gruppe i bhg.en. 

 
 
 



 
 VELKOMMEN alle sammen. 
Vi er nå alle på plass og for en herlig gjeng vi blir dette barnehage året. Vi har kommet godt i gang med året. 
Dagene i tilvenningen har vært gode og samlende. Barna har vært passe på venner for de nye. Dette er en 
rolle som noen tar lett og andre finner både litt flaut og vanskelig. Her er det mye god læring om seg selv i 
samspill med andre. Barna inkluderer hverandre, samtidig som de tar veiledning i fra oss voksne om hvordan 
å være en god venn. I samlinger tar vi opp ulike temaer og her får barna aktivt delta i å meddele seg egne 
tanker, ideer og kunnskap om hvordan vi skal ha det på Revehiet. Slik får barna aktivt medvirket i 
utformingen av miljøet de er en viktig del av både i egeninitiert lek og voksenstyrte aktiviteter. 
Det å ha det BRA er viktig for liten og stor. Det er et lite ord, men er så viktig i barns trivsel og væren i 
barnehagen. Bra er fint og gir muligheter om så mangt for oss alle. Vi har barn i ulike varianter og vi har 
voksne i ulike varianter og sammen gir det en herlig mix av mennesker. Mangfold er bra for oss alle -det er 
det som gir inspirasjon, glede og aksept for den vi er. Vi skal være sammen, vi skal oppleve vennskap, å høre 
til, vi skal leke og vi skal lære -vi skal ha det gøy! Vi skal gjøre alt som gjør det super bra å gå i barnehagen. 
Det vil gi barn deltakelse her og nå i et inkluderende miljø hvor vi alle får være synlige som den vi er -det er 
godt for selvfølelsen. God selvfølelse og trygghet i å være likt er av betydning for all utvikling, trivsel, troen 
på seg selv og hvordan en møter andre mennesker. De gode møtestedene jobber vi daglig med på Revehiet -
den gode atmosfæren er viktig for oss. Alle som kommer inn på Revehiet skal oppleve at det er en god 
atmosfære og en god plass å være. Barna skal ha forventinger om å treffe vennene sine, iver om å være 
sosiale og å leke i relasjonene sammen med venner og være med skapende i eget liv. Leken, latter og de 
gode relasjonene kommer før store prosjekter. Vi har en dagsrytme og en ukerytme som er gjentakende, 
men med et innhold som møter barna og deres behov for omsorg og utvikling. Hverdagen til barn er ofte 
travle, og vi ønsker å gi barna en hverdag som kan gi dem repetisjon og en ro i å bare være her og nå. Felles 
erfaringer overtid gir barn muligheter for felles referanser, referanser som binder dem sammen i lek og 
samvær. De henter opp gode erfaringer sammen og fyller på med nye. Det er med på å gi barna muligheter 
for gode og varige vennskap. Vennskap fylt av opplevelser, godhet og minner -minner for livet.  
 
Info. for september: 
Grunnbemanningen på Revehiet er Shanze, Line, Ellen og Brit.  
Ekstra ressurser på Revehiet i år er Michi og Kim.  
Smørelunsj startet opp i barnehagen 30 august. Vi fortsetter med matpakke til frokost og fruktmåltidet.  
Foreldremøte vil vi i år gjennomføre i oktober. Mer info vil komme. 
Covid-19 vi fortsetter med å holde avstand. Det er viktig at dere foresatte bruker grønn/rød lapp ute i 
gangen. Barna vasker hendene som vanlig når de kommer i barnehagen. 
Oppstart samtaler for nye barn vil vi ha i slutten av september eller begynnelsen av oktober. Info vil 
komme. 
Seinvakten blir daglig alene fra kl.15.45 og da kan det være 16-18 barn igjen på avdelingen. Den ansatte som 
er alene har da ikke like god anledning til å ta seg av foresatte som henter egne barn, da de er sammen med 
barna på avdelingen.   
Stengetid barnehagen stenger kl.16.30 og en må da hentet barna i god tid innen dette tidspunktet slik at 
personalet kan avsluttet sin arbeidsdag når de skal.  

Ta alltid kontakt om det skulle være noe        
 
Vi gleder oss til et nytt fantastisk år på Revehiet. 
hilsen Shanze, Ellen, Line, Kim, Michi & Brit. 

 


