
Månedsbrev januar. 

 

Kjære alle foreldre på stankelbein. 

Godt nytt år!  

Vi håper alle har hatt en fin desember måned og en fin avslutning på året 2022. 

Vi på stankelbein starter det nye året med en ny voksen på avdelingen. Jeg har fått hilst på 

noen av dere foreldre ved henting og levering, men til de jeg enda ikke har fått hilst på så er 

mitt navn Melanie og jeg begynner som pedagogisk leder på Stankelbein. Jeg har tidligere 

jobbet som pedagogisk leder på nabo avdelingen, Billene. Siden jeg har vert «nabo» med 

stankelbein har jeg allerede fått hilst på en del av barna på stankelbein, så heldigvis var jeg 

ikke helt fremmed for alle      . 

 

Ellers har jeg så vidt fått blitt kjent med flere av barna deres på stankelbein denne uken, og 

jeg gleder meg til å bli bedre kjent med alle        

 

Neste uke begynner vi å pakke ned julen og ønsker velkommen til nye temaer som kommer 

dette semesteret. De to kommende månedene skal vi ha tema «vennskap». Her vil barna 

blant annet bli introdusert for nye bøker som omhandler vennskap, og sanger om vennskap. 

Vi skal ha ulike formingsaktiviteter hvor tema blir vennskap fortsetter og vi skal gå turer i 

nærområdet både avdelingsvis og også sammen med avdeling Tusenbein.  

I slutten av januar vil vi også ha et tilleggstema «samene», hvor vi gjør oss kjent med den 

samiske kulturen. Mandag 6. februar markerer vi samefolkets dag i barnehagen.    

 

Vi ønsker å minne alle foreldre på å sjekke hyllene hver fredag i tillegg til å sjekke at det er nok 

bytteklær på barnas plasser        

I disse kalde vinterdager er det alltid godt om de har ullundertøy og ullsokker i klesskiftet og 



en tykk fleece/ullgenser.  De blir fort kalde på hendene når de er ute og leker, så lurt å sjekke 

at de alltid har et par hansker i hyllene sine        

 

Ønsker alle en fin januar måned.  

 

 

Vennlig hilsen personalet på stankelbein        

 

Kontakt informasjon:  

melanie.jane.ferreira.okland@stavanger.kommune.no  

Avdelingstelefon: 456 36 189  

 

 


