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Månedsbrev 

januar 2023 

Pandaene 

- En trygg start 

 

 

Da er januar over og her kommer en 

oppsummering. Barna viser glede, og leker stadig 

mer med hverandre. Samspillet og 

kommunikasjonen barna imellom blir det mer av. 

 

Temaet vårt for januar var «eventyr» med fokus 

på «De tre Bukkene Bruse». Dette skal vi også 

fortsette med i februar.  

Vi starta temaet med samlingsstund for å 

introdusere eventyret og skape en god felles 

opplevelse. «Bukkene Bruse»-sangen har vært en 

gjenganger daglig. Barna liker gjentakelser og får 

med seg mer for hver gang. Eventyret har blitt 

fortalt på ulike måter så som dialogisk lesing av 

bøkene, dramatisert med forskjellige typer figurer, 

skyggeteater, visning av filmatisering for barn og 

lydbok. Vi har ellers tatt fram eventyret spontant 

på forskjellige måter flere ganger i løpet av dagen 

ved eksempelvis måltidene.  

 

Av rim og regler har vi hatt særlig «Ellinga, 

vellinga». Sanglekene «Når trollmor har lagt sine 

11 små troll», «Trollgubben Lurvelegg»,  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Alle killebukkene på haugen sprang», «Hokus og 

Pokus» og «Oppe på fjellet»/«Olle Bolle» har 

også vært spennende for barna.  

Dette varierte utvalget av litteratur og 

formidlingsmetoder bidrar til at barna får lekt seg 

med språket og samtidig blir kjent med også eldre 

regler og sanger fra fortida (tradisjoner). Vi bruker 

både bilder og gjenstander som støtte for å gi 

barna flere erfaringer med innholdet og fokusorda, 

og dermed styrke deres begrepsforståelse. Barna 

er aktive og ivrige, og følger spent med. De 

speiler og etterligner, og det er tydelig at 

gjentakelsene fenger. 

 

I leken vil barna inn i eventyrland. De leker «de 

tre Bukkene Bruse» oppå de grønne plastkassene 

og de blåe madrassene er fossen. De opplever 

eventyret med hele seg. Andre ganger benytter 

barna seg også både av trefigurene og plastdyra. 

Vi voksne bidrar med å tilrettelegge og utvide 

denne leken. 

 

Av formingsaktiviteter har vi tova bukk av ull 

som vi har rulla i blanding av grønnsåpe og vann. 

Barna likte det å ta på og leke med vannet. 

Boblene i såpa var også gøy. Det ble en kjekk 

opplevelse. Vi har fargelagt troll med tusj, lagd 

troll på grønn og brun papp med ull, pinner og 

mose bl.a. Vi vektlegger at barna skal få gjøre 

aktivitetene selv med passende veiledning av oss. 

Det er den gode opplevelsen deres som er det 



viktige. Barna er tydelig stolte av det de har lagd, 

vil vise de fram og gleder seg til å få med hjem        

 

På turene våre har vi gått til skogen, ned til 

jernbanen og sett på sjøen.  Vi har også gått til 

lekeplassen i boligområdet mellom Hillevåg kirke 

og Kilden.  Barna trives på tur sammen        

I tillegg har vi plukka steiner, kvister og mose til 

forminga. Vi har funne de tre bukkene Bruse i 

skogen, men vi fant ikke trollet i undergangen selv 

om vi lagde ekko. Kanskje skremte vi det bort        

 

 

Ellers har vi hatt disco fast på fredager, men også 

andre dager når barna har lyst på det (jfr. barnas 

medvirkning i rammeplanen). Barna er glade i 

musikk og lys, og danser stadig mer       

 

Vi ser tydelig at eventyret har vært godt likt av 

barna, samt at det har gitt sterkere felleskap og 

språkglede. I februar fortsetter vi med å gi de 

magiske eventyrstunder og aktiviteter. Kanskje 

lager vi også vår egen trollmusikk. 

 

 

Når det gjelder varmmat så har vi hatt 

fiskemåltider tirsdager. Av maten som Inger Lise 

har lagd til oss så har vi hatt pølsegrateng, 

plukkfisk med potetmos, lapskaus og fiskegrateng. 

Barna spiser selv og de yngste øver fortsatt på å 

spise med skje. Disse måltidene blir serverte på 

fredager framover i stedet for onsdager som det 

var tidligere. 



 

 

 

NB! Vi minner om at kjernetida i barnehagen 

er kl.09.00-14.00. 

 

Dagsrytme: 
- Frokost (kl. 08.00-08.30) 

- Samling (kl. 09.30-09.45) 

- Aktivitet/Grupper (kl. 09.45-10.45) 

- Lunsj (kl. 11.00-11.30) 

- Soving (kl. 11.45-14.00) 

- Frukt (kl. 14.00-14.30) 

- Frilek inne/ute (kl. 14.30-16.30) 

 

 

 

 

 

Mob.nr til Pandaene: 48177118 

Gi beskjed om sykdom/fravær før kl. 09.30  

(helst innen kl. 09.00)  

ved å ringe eller sende sms. 

 

 

 

 

Viktige dager: 

Turdag tirsdager 

Fiskemåltid tirsdager 

Varmmat fredager 

 

 

 



 

 

Viktig! Klær til barna i barnehagen:                

Se jevnlig over klærne/utstyr som barnet ditt har i 

barnehagen. Fyll på ved behov for mer klær/sko 

osv.  

Bytt ut hvis det er for lite i størrelse etc.  

Kleslista henger på begge tavlene våre       

 

 

 

 

Det er fortsatt sykdom i barnehagen med  

feber, forkjølelse og omgangssyke (oppkast og 

diaré), så vi oppfordrer dere alle til å vaske/sprite 

hendene godt både ved levering og henting for å 

unngå smitte, samt bør huske på  

48-timers-regelen. Vurder barnas allmenntilstand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Spør hvis det er noe dere lurer på       

 

Hilsen oss på Pandaene:  

Oda, Maren, Julie og Feam. 

Pedagogisk leders mailadresse: 

oda.ims.sofienlund@stavanger.kommune.no 
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