
 
 

Månedsbrev Humlene januar. 

GODT Nytt År til alle !!! 

Da var julen over og Et Nytt År i gang       

Desember ble en måned med juleaktiviteter og kos. Vi koste oss med Jul i svingen 

som kalender. Noen av episodene inspirerte til samtale rundt hvordan vi feirer jul og 

hvor forskjellig julen er for oss alle. Det ble diskutert julekalender, julekaker og ikke 

minst juleønsker. Vi var også på besøk hos vennen vår «trollet Lille Olle Bolle» og 

gleden var stor når han hadde pyntet seg med hatt og gjemt gave til alle barna i 

huset sitt       Til stor glede for både små og store fikk vi besøk av Kong Vinter som 

endelig kom med snø !!! Det ble noen fine dager med lek i snøen. Baking av 

Lussekatter var en stor suksess. Ellers ble desember fylt med å lage julepynt, 

julesanger med fokus på å kose seg sammen. Sist men ikke minst hadde vi nissefest 

og til stor glede for alle kom nissen på besøk       

 

 

 

 



 
 

Januar. 

Humlene har fått to nye barn. 

Gabriella og Rayan. De er blitt godt tatt imot av barnegruppen og vi gleder oss til å bli 

bedre kjent med dem. 

Vi har også fått en ny kollega på Humlene. Vi ønsker velkommen barne- og 

ungdomsarbeider Jenny. 

I januar vil vi fortsette arbeide med inkludering og det å være forskjellige. 

Ugleklubben og Drageklubben starter opp igjen i uke 2. Det blir turdag på mandager 

og inneaktiviteter på tirsdager for Uglene, og inneaktiviteter mandag og turdag på 

tirsdag for Dragene. 

Uglene skal i gang med en ny bok «Bomulv», om ulven som ikke kan ule. Han er 

verken like sterk eller ser ut som de andre ulvene. Dette er en bok om vennskap, det 

å være forskjellig og ikke minst modig.  

Dragene skal i januar ha fokus på boka «B- for Bestevenner». Denne vil være 

utgangspunktet for språkaktivitetene. Vi skal lage konkreter til boka, leke den ut og 

snakke mye om det og være en venn. Ellers vil vi bruke «Vennebøkene» der vi 

bruker dyrene i historiene som konkreter og trekker dette videre til vårt hovedtema 

inkludering.  

Vi ser frem til mange nye opplevelser       

 

Hilsen 

Jenny, Alexander og Herdis  

    

Ved spørsmål ta gjerne kontakt 

       

 Herdis.hjelmeland@stavanger.kommune.no 


