
 Månedsbrev – Januar 
  Bikuben 

Hei alle foreldre! Håper alle har hatt en fin og fredelig jul. Takk for det gamle. Tenk at vi allerede 

er i 2023, tiden går så alt for fort. Men nytt år betyr nye muligheter, og vi ser frem til et nytt år 

med alle dere flotte foreldre og barn. Daniel og Karoline har hatt sin siste tid på bikuben, og vi 

ønsker å takke for den tiden vi har fått sammen med dere. Lykke til videre! Det vil også si at to 

nye jenter, Maral og Merjen, begynner på bikuben 2. Januar. Vi ønsker dere hjertelig velkommen 

og gleder oss til å bli bedre kjent med dere. 

Desember 

Vi har hatt en veldig flott desember og førjulstid her på avdelingen. Vi har hatt julekalender med 

et nytt bilde hver dag som alle har vært med på å trekke og hengt på vinduet. Vi har også hørt 

på masse julemusikk, sunget rundt treet og pratet om nissen omtrent hele tiden. Nissen er et 

spennende samtaleemne, og det å undre seg over nissen, hva spiser han, hvor bor han, snakket 

vi om gjennom hele dagen. Vi har gått tur til pepperkakebyen, bakt og laget nisser. Nissefest og 

lucia-kafe har også vært utrolig kjekt for alle! Vi har vært preget av mye sykdom, men nå har 

dette stabilisert seg og vi håper at alle holder seg friske og raske fremover        

 

I januar skal vi: 

- Starte med temaet «bukkene bruse». (Gjerne les temaplanen som ligger under planer og 

tema på nettsiden, her står det mer om dette) 

- Nå som vi er de fleste faste ansatte på plass så følger vi ukeplanen.  

- Gå turer til storhaughallen hver 3. onsdag. 

- Bærekraftig utvikling – ha søkelys på hva som skjer ute i naturen. Bruke naturmaterialer 

til formingsaktivitet. Ifølge rammeplanen for barnehagen (Kunnskapsdepartementet, 

2017) skal barna gjøre erfaringer med å gi omsorg og ta vare på omgivelsene og 

naturen. 

Annet:  

• Pass på at barnet deres har nok skift i garderoben. Det blir fort mye våte klær i 

disse dagene her. 

• Planleggingsdager i 2023:  

- Mandag 2. Januar 

- Tirsdag 11. April 

 

Bursdager i Januar: 

 

• Astrid fyller 3 år 1. januar!  

• Kuba fyller 2 år 16. Januar! 

Hilsen alle oss på bikuben!       

 


