
Månedbrev for Januar 

Riktig godt Nyttår og velkommen tilbake etter ferien!       Vi håper den har vært helt super og 

at dere er klare for et nytt år. Vi gleder oss til hva de neste dagene, ukene og månedene vil 

bringe oss.        

Et tilbakeblikk til Desember 

«Her er Nisse rød, og her er Nisse blå. Begge to har nisseluer på…» har vi sunget så fint i 

desember.                 

Desember har vært en kjempe fin måned på Billene fylt med julemagi. På avdelingen har vi 

rukket å skape mye god julestemning, både gjennom å dekorere, å synge og høre julesanger. 

Julelys og julekuler henget til pynt rundt om i avdelingen. På veggene har vi dekorert med 

barnas julekunst som de selv har laget i formingsaktivitetene. I forming har barna malt papp 

talerkner og isopor kuler, og drysset glitter over disse. Skapt kunst er blitt til julegaver til 

foreldrene. Hver morgen har vi hatt  adventsamling hvor vi trukket julekalender og synger 

julesanger som blant annet «på loven sitter nissen», tenn lys, musevisa, Santa Lucia. Hver 

mandag hat vi tent adventslys og sunget sangen «Tenn lys». Vi har bakt, laget julekaker, 

julepynt, lært julesanger og kost oss ute i det «Stavanger været» vårt, men var også heldige 

med en del snø. Den 13.Desember gikk lys-dagen bort, likevel feiret vi Lucia på vår måte. 

Lussekatter, rosiner, saft og kaffe og hyggelig selskap med hverandre. Det var så fint at dere 

tok dere tid til å markere dagen med oss! Den 14.Desember har vi fått besøk av Julenissen og 

hatt nissefest med julegrøt og saft. De fleste har kledd seg i nisser. Det var en kjempe dag 

med mye moro!  

Desember ble en fin førjulstid på Billene. En måned med fine juletradisjoner, mye lek, kos og 

spenning. Det ble en inkluderende tid med fokus på hverandre i fellesskapet. Ja, TIDEN vi 

ønsket fikk vi så absolutt. Alt handler jo om hvordan vi voksne velger å bruke tiden sammen 

med barna tid. 



Hva skjer i Januar 

I tiden fremover vil språk og kommunikasjon være i fokus på Billene. Som rammeplanen sier, 

tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Det viktigste vi kan 

gjøre i barnehagen med språkmiljø og språkstimulering er å være sammen med hverandre, 

prate og dele opplevelser!  

 Vi mener hverdagssamtalen, ved måltider, i forbindelse med aktiviteter og 

garderobesituasjoner er den vanligste, men viktigste samtalen for barna! En tur ut i skogen 

eller i nærmiljøet kan inneholde mange interessante begynnende samtaler om det barna, og 

vi i sammen opplever, for eksempel dyrespor, veiarbeid, mennesker, snø og endringer i 

naturen. For å grave enda dypere i språk og kommunikasjon skal vi bli godt kjent med 

eventyret om Skinnvotten! Dette vil vi gjøre i mindre språkgrupper        

 

Skinnvotten er et ukrainsk eventyr som er mye brukt i barnehager. Eventyret fungerer godt 

fordi det er bygd opp som ei regle. Det ene dyret etter det andre søker tilflukt i votten som en 

mann har mistet i skogen – Pilemus Silkehår, Friskefrosk Langelår, Haremann Hopsadans, 

Revemor Silkesvans og alle de andre. Eventyret blir lettere å følge med på for dem som lytter, 

dersom de også kan se på noe – da bruker vi en stor vott og de dyrene som eventyret handler 

om. Bruk av konkreter gjør også at de minste barna kan klare å følge med på eventyret. Bruk 

av rim og regler er et godt redskap når vi skal lære språk. Vi kommer til å fortelle dette 

eventyret igjen og igjen. Gjentakelser gir trygghet og språklige resultater. Vi teller også. I 

votten bor det til slutt syv dyr. Vi teller dyrene og vi teller til syv med fingrene. 

 

Endring i personalet 

Slik som alle vet at fra 1.Januar begynner Melanie på Stankelbein. Samtidig begynner på 

Billene Stefanie. Vi ønsker Stefanie velkommen til oss og ser frem til å bli bedre kjent med 

henne. Vi kommer sikkert til å savne Melanie men ønsker henne masse lykke til på den nye 

avdelingen. Heldigvis ligger Stankelbein rett ven siden av Billene slik at vi får se hverandre i 

hverdagen ☺  

 

 

   Bursdager i Januar   

Hipp, hipp hurra! 

15.Januar: Bendix  2 år 

31.Januar: Natalie 3 år 



NB! 

 2. januar er det planleggingsdag i barnehagen, barnehagen vil derfor være stengt. Første dag 

etter nyttår for barna blir derfor 3.januar. 

 

Ta  gjerne kontakt om det er noe dere lurer på: 

 jagoda.anna.rekas@stavanger.kommune.no 

Avdelingstelefon: 456 36 425 

 

 Hilsen oss på Billene☺  


