
Hei alle reveforeldre! 

 

Håper dere alle har hatt en flott sommer!  

Nå er vi endelig blitt rever, og vi har så smått begynt med revegruppe.  

 

Barna på revegruppa i år er: Eldan, Marigona, Ingrid, Daniel, Adonay, Rebekka, Synnøve, Maida, Anton og Milla 

Anette, Trude og Solveig har hovedansvaret for revegruppa i år. 

Vi skal ha revegruppe tirsdag, onsdag og torsdag. Og gruppetiden starter kl. 0930. Revegruppa har base på 

biblioteket/rollelekrommet. 

 

Tirsdager er fast turdag. Da må barnet ha sekk med matboks og vannflaske. Sitteunderlag og evt kopp 

som ligger i hylla legger dere i sekken, så denne er klar til vi skal på tur. Vi vil bruke reveskogen som 

base på tur. På turdager er det fint om alle er i barnehagen til 09.15. 

Litt praktisk informasjon: Vi har felles frokost på Maurtua fra 0730-0830. Husk å ha med nok mat om du 

vet at barnet skal spise her på ettermiddagen eller det er turdag. Kommer dere etter 0830 regner vi med 

at dere er ferdige med frokosten. Etter frokost deler vi oss. De minste barna som tilhører 

marihønegruppa blir igjen på Maurtua, mens hare og rev går innover på Bamsebo. Dette gjør vi for å 

skjerme de små som akkurat har begynt i barnehagen, sånn at de får en rolig start i trygge omgivelser. 

Da er det veldig viktig at dere som hører til rev og hare leverer barna deres inne på Bamsebo etter 0830. 

Vi har vinkevindu inne på midtrommet om barnet har behov for å vinke til dere. 



 

AUGUST OG SEPTEMBER PÅ HAREGRUPPA 

 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

34 
Ta med klær fra 
innerste 
garderobe hjem i 
helga 

20 
0930 
Oppstart 
revegruppe 

21 
TURDAG – vi 
besøker husene til 
barna og tar bilde  

22 
0930 
Revegruppe – 
Tema bli kjent og 
meg selv 

23 
0930 
Revegruppe – 
Tema bli kjent og 
meg selv 

24 
Lek på tvers 
1045 
Bursdagssamling 
for Maida! 

35 
Ta med klær fra 
ytterste garderobe 
hjem i helga 

27 
Lek på tvers 
 

28 
TURDAG – vi 
besøker husene 
og tar bilde 

29 
0930 
Revegruppe – 
Tema bli kjent og 
meg selv 

20 
0930 
Revegruppe – 
Tema bli kjent og 
meg selv 

31 
1045  
Samling med 
kristent innhold – 
tema skapelsen 

36 
Ta med klær fra 
innerste 
garderobe hjem i 
helga 

3 
Lek på tvers 

4 
TURDAG - 
Reveskogen 

5 
Forutkonsert på 
Gjøvik gård kl. 
11.00 

6 
0930 
Revegruppe – 
Tema Brannvern 

7 
1045  
Samling med 
kristent innhold – 
tema skapelsen 

37 
Ta med klær fra 
ytterste garderobe 
hjem i helga 

10 
Lek på tvers 
1045 
Bursdagssamling 
for Adonay! 

11 
TURDAG - 
Reveskogen 

12 
0930 
Revegruppe – 
Tema Brannvern 

13 
0930 
Revegruppe – 
Tema Brannvern 

14 
1045  
Samling med 
kristent innhold – 
tema skapelsen 

38 
Ta med klær fra 
innerste 
garderobe hjem i 
helga 

17 
Lek å tvers 

18 
TURDAG - 
Reveskogen 

19 
0930 
Revegruppe – 
Tema Brannvern 

20 
0930 
Revegruppe – 
Tema Brannvern 

21 
1045  
Samling med 
kristent innhold – 
tema skapelsen 

39 
Ta med klær fra 

HØSTUTEUKE for revegruppa. Kommer tilbake med mer informasjon om opplegg denne uka. 
 



ytterste garderobe 
hjem i helga 

Høsttakkefest fredag 28.9 

Uke 34 og 35 jobber vi med tema bli kjent og meg selv. Vi er godt i gang og barna syns det er gøy å 

besøke husene til hverandre. Vi tar et bilde av barnet foran huset og limer på en felles plakat. Vi har også 

tegnet kroppene våres på store ark, som vi skal bruke videre utover høsten. Hvordan ser kroppen ut inni, 

hvordan ser ansiktet vårt ut, hva liker vi/hva liker vi ikke? liker vi forskjellige ting? Dette kommer vi også 

til å trekke inn i samlingene med kristent innhold om skapelsen. 

 

Uke 36 – 38 jobber vi med tema brannvern. Vi vil da selvfølgelig jobbe med brannvern, samt ambulanse 

og politi. Vi har også forespurt Gjøvik røde kors om de vil komme å holde et førstehjelpskurs for oss, 

hvor vi blir kjent med Henry. Vi vil avslutte disse ukene med en temalek. I løpet av perioden vil vi også 

besøke brannstasjonen. Minner om at det er åpen brannstasjon i uke 38 om dere vil ta med barna deres 

på dette, dette er enten lørdag eller søndag. 

 

Uke 39 er de høstuteuke. I år vil vi gjennomføre uteukene i de forskjellige gruppene. Vi kommer tilbake til 

opplegg denne uka, men vi vil ha hovedfokus på skapelsen og alt det vi har rundt oss i naturen. Uka 

avsluttes med felles høsttakkefest fredag 28.9 

 

Tirsdag 18. september er det foreldremøte i barnehagen! Sett av datoen. 

 

Uke 40 er det høstferie på skolen. Gi beskjed om ditt barn skal ha fri! 

 



 

Mvh 

Trude, Solveig og Anette 

 


