
Månedsbrev for Revungene 

 

Håper små og store fikk en fin påskeferie! Selv om hverdagen i barnehagen er veldig fin, er det både viktig og nødvendig 

med et avbrekk fra hverdagen der små kropper får anledning til roligere dager sammen med sine nærmeste. Håper 

påsken ga mulighet for dette. Her i barnehagen flyr dagene avgårde, fyllt av morsomme aktiviteter, dyrestell, turer i 

skogen, vårtegn og kreativ lek på lekeplassen. Utover våren vil vi fortsette å ta formiddagshvilen i skogen, på turdager 

hvor været tillater det. Det er derfor fint hvis alle kan ta med et ullpledd (helst 100% ull) som vi kan ha i barnehagen i 

tillegg til det som brukes i vogna. Dette fordi vi skal slippe å bruke mye tid på pakking i forkant av turdagene. 

Barnehagen har gått til innkjøp av skinn og hengekøyer slik at alle 13 ungene kan sove komfortabelt ute i skogen. Vi har 

allerede hatt noen nydelige vårdager der vi har brukt hele dagen ute i skogen. Det er herlig å se hele gjengen med 

Revunger bære sine egne sekker innover skogen. De stråler av mestringsfølelse, viser empati og omsorg ovenfor 

hverandre, noen ivrer etter å komme fram og andre tar seg tid til å snu hver en stein på sin vei. Det er imponerende å 

observere hvordan både motoriske ferdigheter, turglede og selvstendighet har utviklet seg siden i høst.  

 

Vi holder for tiden øye med fuglekassene i nærheten av barnehagen, foreløpig ingen fugleunger å se, men vi følger spent 

med. Nede hos Tiurene derimot, klekket to nydelige kyllinger for et par uker siden. Vi er stadig innom for å høre dem 

pipe, snakke med dem og følge med på utviklingen. I hønsegården går livet sin vante gang, vi samler flere egg for ruging, 

mater hønene, steller med dem og innimellom får de komme ut på lekeplassen for å nyte friheten. Før påske fikk den 

ene hanen nytt hjem, øksa kunne spares, og det hersker harmoni i den lille flokken vår.  

 

For noen uker siden var vi så heldige å få komme hjem til Ingrid og familien for å se på kalvene! Gjett om det var stas! 

Kalvene var sosiale og kosete, akkurat som Revungene. Vi fikk også være med å fore de litt større kuene, og smake på 

kraftforet. Mange store inntrykk på en formiddag her altså, tusen takk til Øyvind og Solvei for at vi fikk komme! Denne 

uken går turen oppover til Nordbygda, for å se på lamungene hjemme hos Silje. Vi gleder oss stort! 

 



I mai fortsetter vi med små og store utflukter, følger med på vårtegn, starter opp kjøkkenhagen, tilbringer dagene ute 

og nyter våren og omgivelsene. 16.mai blir det feiring av grunnlovsdagen i barnehagen. Vi pynter barnehagen og 

markerer med sang, tog og pølsekiosk. Maren er for tiden sykemeldt, vi savner henne veldig og gleder oss veldig til hun 

kommer tilbake. Inntil da løses bemanningssituasjonen internt, men kanskje vil det dukke opp en ny vikar ved behov. 

Malin fortsetter å være hos oss hver onsdag og fredag. Fra 18-24 mai vil hun være hos oss hver dag i forbindelse med 

arbeidsuke på skolen. Stian er hos oss mandag formiddag, Hege er hos oss onsdag formiddag.  

• Husk dugnad 10.mai!  

• 26 og 27.mai er barnehagen stengt! 

 

 

Ha fine maidager! Det skal i hvert fall vi, sammen med verdens beste Revunger! 

 

Hilsen fra 

Hanne G, Hanne MK, Maren, Hanne S og Karen Marie 

 


