
Månedsbrev for januar 

Maurene 

I januar har 

• Julie begynt hos oss og vi er nå offisielt full gruppe med 21 barn igjen.  

• Vi jobbet med temaet vinter. «Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i 

naturen og får erfaringer med naturen som fremmer evnen til å orientere seg og 

oppholde seg i naturen til ulike årstider». Vi har pratet med barna om hva som 

skjer når det blir vinter. Hvordan det påvirker naturen rundt oss med tanke på 

planter, dyr og mennesker. De har fått erfaring med hva som skjer med vann 

som fryser. Hvordan trær og planter blir påvirket av kulden og at noen planter 

og dyr tilpasser seg forholdene. 

• Vi har brukt skinnvotten mye i samling og i formingsaktiviteter og barna elsker 

det. De har selv tatt inspirasjon av det og bruker det når de leker selv og når de 

viser initiativ til å starte med skuespill selv. Flere av barna har knyttet seg til et 

av dyrene i eventyret. 

• Alle barna laget sin egen skinnvott med bilde av dyrene inni samt farget og 

klippet ut maske som vi kan bruke i skuespill.  

• Vi brukt dyrene fra skinnvotten til å tilegne nye begreper knyttet til disse. 

Bjørnen har kort hale, reven har lang hale. Villsvin spiser insekter og ulven 

spiser kjøtt. 

• Vi fått låne griseorganer som vi kunne studere. Her fikk barna lære litt om hvor 

vi får kjøtt fra. Hvordan hjerte, lever og lunger ser ut og ikke minst hvordan det 

luktet.  

• Vi i ugleklubb øvd på tallrekken 1-10 samt lært om noen grunnleggende 

matematiske begreper 



• Vi reist på noen fantastiske ugleturer til blant annet Langøy og Sandnes. 

• Vi bakt focacciabrød og laget tomatsuppe og fiskekaker og potetmos fra den nye 

matmenyen vår.  

• Dragene vært på turer i nærområdet og i drageklubb har de prøvd seg på mye 

forming og små lekegrupper.  

• Vi vært i Storhaughallen, hvor det blir mye boltrelek og øving og mestring av 

grovmotorikk. 

• Vi begynt å lære om samene. 6. februar skal vi markere samenes nasjonaldag og i 

forkant skal vi bli mer kjent med deres kultur, livsstil, musikk og mat. Vi har 

lært å telle til 3 på samisk (Okta, guokte, golbma). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I februar skal  

• Vi fortsette noen uker til med skinnvotten da vi ser at det fortsatt fenger barna 

utrolig mye. Ellers begynner vi å bli ferdig med temaet vinter og er på utkikk 

etter nytt tema. 

• Vi markere samenes nasjonaldag 6. februar.  

• Vi feire fastelavn med å pynte pinner med fjær og lager boller. 

• Vi ha fargefest 24. februar. Da skal barn og ansatte kle seg ekstra fargerikt og 

det blir musikk, dans og ansiktsmaling. 

• Vi jobbe ekstra med disse punktene fra rammeplanen: 

o Bruke språk til å skape relasjoner, delta i lek og som redskap til å løse 

konflikter 

o Videreutvikle sin begrepsforståelse og bruke et variert ordforråd 

o Leker, improviserer og eksperimenterer med rim, rytme, lyder og ord 

• 4 og 5 åringene på konsert. Vi er invitert på enda en konsert i Bjergstedparken, 

«Magi i Bjergstedparken» 7-9 februar. 

• Begynne med Fuglefesten og begynne å prate om overgangen til skole. 

• Vi fortsette å gå på kjekke ugle og drageturer. 

• Vi i Drageklubben jobbe med temaarbeid og ellers være i lekegrupper. 

• Vi være mye ute å det er fortsatt veldig kaldt. Så sjekk at barna har nok skiftetøy 

og varme klær i skapet. Luer, hals og votter må også være på plass hver dag. Ull 

eller fleece genser/bukser er også viktig i tilfelle vi må bruke regntøy som ikke er 

varmt. Hvis barnet mangler passende klær, ringer vi og dere må dere komme 

med det. VIKTIG: DET HENGER NÅ EN OPPDATERT OVERSIKT OVER 

HVA SLAGS KLÆR SOM BØR VÆRE I BARNEHAGEN, DEN HENGER 

VED DØREN I GARDEROBEN 

 

Bursdager i februar: 

Eldana 01.02.19 

Live 10.02.19 

 

Hilsen alle voksne på Maurene 


