
Månedsbrev for januar 2023. 

 

GODT NYTTÅR ALLE SAMMEN. 

 

 

 

 

 

 

Så var vi i gang med et nytt år med blanke ark og fargestifter til…… 

Vil gjerne takke dere alle for alle gode ord som dere gir oss på avdelingen. Dere er en unik 

foreldregruppe. 

Spennende år for uglene som skal starte på skolen og for de som skal bli nye ugler. Dette 

snakkes om hele året. 

Desember fløy av gårde på vanlig vis. Travelt, og sånn skal det være, men vi koste oss med å 

lage julegaver, bake julekaker, nissefest, konsert, kirkebesøk hvor vi deltok i opplegget, et 

rørende øyeblikk:(      luciafest (kaotisk så kom gjerne med tilbakemeldinger på det).  

Litt om tankene videre og hvordan vi ønsker å ha tema på avdelingen. Temaene vil følge 

dager som skal markeres i løpet av året slik at vi får god tid til å forberede oss, årstiden vil 

selvfølgelig også være tema. Vi har derfor ikke noe stort tema pr i dag men det kan endre 

seg ut i fra hva barna er interessert i og andre ting. 

Uglene har eget opplegg i ugleklubben som før. Kommer tilbake med det. 

Samedagen 6.februar skal vi markere, og da skal vi ha det som tema på Skrukketroll i januar. 

Vi skal gjøre forskjellige aktiviteter, høre på joik, kaste lasso, bake samisk brød, se film og 

høre på samiske sanger og div andre ting. Se egen plan. 

Dersom noen skulle ha eller har tilgang til to samisk kledde dukker hadde vi blitt glade om vi 

kunne lånt de, lover å være forsiktige med de. 

Ellers blir det ugleklubb og ekornklubb, språk og leseaktiviteter, temadager, matlaging og 

miljøvern. 

 

 

 



Uglene skal nå ha turdag på mandag og innedag på tirsdagen. Husk vannflasker og 

matboks. 

Ekorn får da innedag på mandag og turdag på tirsdag. Husk vannflasker og matboks. 

  

 

 

 

 

 Bursdager i januar: 

Thomas 6 år 07.01  

Frøya      6 år 08.01 

Mari               09.01 

Johanna        14.01 

        

 

 

Ta kontakt om dere har spørsmål, kommentarer: marit.elise.vaage@stavanger.kommune.no 

 

Vennlig hilsen  

Marit-Elise 
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