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Godt nyttår alle sammen! Nå gleder vi oss skikkelig til å ta fatt på det nye året.  

Fremover nå skal vi jobbe med temaet kroppen vår. Vi har allerede vært på biblioteket og lånt 

mange bøker som vi har begynt å lese og kikke i. Temaet blir selvfølgelig tilpasset alder, og vi 

begynner med begreper; øyne, nese, hender, mage, rompe osv. Vi 

øver oss på å peke ut de ulike kroppsdelene vi har. Vi skal også lære 

om kroppen gjennom blant annet formingsaktiviteter og IKT-

aktiviteter.  Når vi skal lære om kroppen, så blir det naturlig for oss å 

fokusere på fysisk aktivitet. Småbarna opplever det som skjer her og 

nå fenomenologisk, det vil si gjennom kroppslige erfaringer. De er 

kroppslige aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Barna 

trenger god plass til å boltre seg, så vi prøver å dele oss i grupper så 

ofte vi kan og bruke fellesrommet og boltrerommet til fysisk lek. 

I rammeplanen har vi et fagområdet som heter kropp, bevegelse, mat og helse, og det er 

dette fagområdet vi vil jobbe mest med i denne perioden. Vi skal også ha et ekstra fokus på 

bevegelseslek. Blant annet danseaktiviteter, hinderløype, «Mini-Røris» og andre 

bevegelsesleker.  

 

«Gjennom arbeid med fagområdet skal barna få 

mulighet til å sanse, oppleve, leke, lære og skape 

med kroppen som utgangspunkt». 

(Rammeplanen 2017, s. 49) 

 

 

 

 

I tillegg til temaet vårt om kroppen, så håper vi på snø og mer vinteraktiviteter. Utelek og 

uteaktivitet hører også med, og hva hadde vel vært bedre enn aking og tumling ute i snøen. 



 

Praktisk informasjon 

 

- Personalet på Persille våren 2019: 

Espen, pedagogisk leder 100% 

Ann Christin, pedagogisk leder 100% 

Joumana, fagarbeider 100% 

Siren, fagarbeider 100% 

Milla, fagarbeider 80% (mandag, tirsdag, onsdag og fredag) 

- Fremover vil det bli noen endringer i måltidene i barnehagen. Vi har ingen på kjøkkenet for 

tiden, og vil derfor samarbeide med Timian om å lage mat. Det blir varm mat hver mandag; et 

variert og sunt måltid – meny kommer. De andre dagene blir det brød med variert pålegg og 

noen ganger havregryn med melk eller lignende.  

- I uke 4 får vi studenter fra UiA igjen, de heter Maria og June og skal være hos oss i seks uker. 

De skal gjennomføre aktiviteter med fokus på fagene kunst, kultur og kreativitet og språk, 

tekst og matematikk. Dette gleder vi oss til! 

- Vi minner om turdag som er hver onsdag! Barna må da være i barnehagen før kl. 9.30, da 

drar vi fra barnehagen. Det er ekstra viktig med riktig bekledning denne dagen, selv om det er 

lurt alle dager. Tynn ull innerst er det beste.  

- Husk å holde dere oppdatert på IST. Her kommer all viktig informasjon og vi oppdaterer ofte 

med dagsrapporter og bilder fra hverdagen.  

 

Hilsen oss på Persille 

Ann Christin, Espen, Joumana, Milla og Siren 

 

 

 

 


