
Vil først og fremst ønske dere alle et riktig godt nytt år! Håper dere alle har hatt en 

fin jul. 

Beklager så mye at jeg er sent ute med månedsbrevet 

Oppsummering fra desember  

Det vi hadde fokus på i desember var å roe ned, og ta ting som det kom, alle vanlige 

planer ble lagt til siden.  

De vanlige tradisjonene som er i barnehagen hadde vi også i år, desember startet med 

at vi hadde Nissefest. Da kom både barn og voksne utkledd som smånisser, nissen kom 

også på besøk og alle barna fikk en pose med noe godt oppi som de kunne kose seg med 

senere på dagen, og til lunsj ble det servert god nissegrøt.  

Vi har også hatt fellessamlinger med Stokkavannet hver mandag, der vi blant annet har 

snakket om hvorfor vi feirer jul, og sunget julesanger.  

Vi var også på kirkevandring i Tjensvoll kirke, der ungene fikk et innblikk i 

juleevangeliet. De hadde på forhånd fått utdelt roller i forbindelse med dette.   

13.desember hadde vi julefrokost med Lucia tog. På forhånd hadde vi øvd litt på 

luciasangen, vi hadde også øvd på Luciasangen som er fra jul i svingen. En sang som de 

fleste barna fikk sansen for. Senest denne uken måte vi spille den av på ny for et det 

var et av barna som ønsket å høre den. Og alle barna stemte i.  

21.desember var vi på den årlige konserten som er i konserthuset. Vi kjørte buss til og 

fra. Det var en kjekk konsert for både store og små.  

Ellers i desember så laget vi litt småting til dere foreldre. Vi har også hatt julekalender, 

hvor vært barn har fått trukket ned hvert sitt røde hjerte, og byttet dette inn mot et 

pepperkakehjerte.  
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Januar 
Når det gjelder «være sammen» kommer vi i januar til å jobbe med banking time, Dette 

begrepet blir brukt til å beskrive hvordan man kan investere i relasjonen til barna.  

Når det gjelder språkutvikling vil vi i januar jobbe med rimeleker og setninger og ord, 

grunnen for at vi ønsker å ha fokus på dette er fordi: Det fordi det å rime er med på å 

gjøre barnet mer bevisst på lydforskjeller i språket, det er også med på å øke 

lydstrukturen i ord, det bidrar også med til at barna for en forståelse av at språket har 

et innhold og en form.  

Førskolebarna: 

Det førskolebarna skal jobbe med i januar når det gjelder begreper er stilling og 

retning.  

Når det gjelder språkutvikling skal vi jobbe med stavelser, setninger og ord. De skal 

også få være med å invitere de som startet i førsteklasse på bollefest. 

Vi har så vidt startet med stavelser, dette er noe de synes spennende å være med på, 

det er virker som de synes det er gøy å finne ut hvor mange stavelse et ord har, de må 

også er skjerpe konsentrasjonen sin for å finne ut hvor mange klapp vi bruker på et ord.  

3 og 4 åringene: 

3 og 4åringene skal jobbe med eventyr, de skal bli kjent med hver sitt eventyr. Dette er 

noe de skal jobbe med fremover. 

Et felles eventyr vi kommer til å jobbe med fremover et skinnvotten.  

 

Vi har også en del bursdager i januar: 

Stine Amalie blir 4 år 14.01 

Olav blir 4 år 23.01 

Elliot blir 4 år 30.01 

 

 

 

 

HUSK: 

Frokost er 08:30 hvis dere vil at barnet skal bli tatt imot av en 

voksen ute i garderoben ber vi dere om å være i barnehagen i godt 

tid før 08:30 slik at vi kan bruke den tiden barnet trenger og slik at 

frokosten ikke bli så forsinket. 

Husk også å sjekk om barnet har nok skift til en hver tid. Ta gjerne å 

sjekk skuffen en gang i uken.  


