
Februar hos Revungene 

 

Januar er forbi og ga oss mange nydelige vinterdager! Vi har sust ned akebakken hundrevis av 

ganger, noen har så smått prøvd seg på ski, vi har gått på tur, sparket, laget mat på bålet og kost 

oss med kakao etter timer ute i kaldt vintervær. Inne har vi malt snømenn som dere kan se i 

gangen, hatt lekegrupper, bakt rundstykker, vært på kino nede hos Tiura og fått noen nye 

spennende leker på avdelingen. Forrige tirsdag startet vi opp med turer til løtenhallen for de 

største på avdelingen, det var kjempegøy!  

 

Vi gleder oss til nok en vintermåned med flere fine dager ute i det vakre vinterlandskapet. Vi 

starter februar med å ha ansvar for dyrene noen uker. Fredag 17 februar blir det karneval, og i 

uke 8 planlegger vi Livensveen vinter-OL! Det kommer kommer info om disse aktivitetene når 

det nærmer seg. I Februar fokuserer vi litt ekstra på rammeplanens fagområde «Kropp, 

bevegelse, mat og helse». Barna får ta del i matlaging, og vi er ekstra aktive både ute og inne 

denne måneden.  

 

Vi får stadig spørsmål på de ekstra kalde dagene omkring det å være ute for Revungene i 

temperaturer omkring -15 – 20 C. Vi opererer ikke med noen «tempraturgrense» for når vi går 

ut eller ikke. Det er viktig for oss å gi ungene gode opplevelser med all slags vær og føre. Når 

det er ordentlig kalde vinterdager er det mer ressurskrevende og sørge for at alle barna er 

komfortable og har det behagelig ute, derfor deler vi ofte gruppa. På denne måten blir det 

enklere for de ansatte og følge med på at barna ikke fryser eller er kalde over lengre tid. De 

kaldeste vinterdagene er også ofte de vakreste og gir fine naturopplevelser. Derfor etterstreber vi 

å ha med noen ut hver dag selv om gradestokken synker lavt.  

 

Husk ull, ull, ull!        

 

Hilsen fra Hanne MK, Hanne G, Malin, Hege, Maren og Karen       


