
Månedsbrev for Froskene 

Måneden som gikk: Desember 

Ja, der var både desember og julefreden over for denne gang. Desember 

raste av sted og det var bare å henge seg på.  I desember har kunst og krea-

tivitet stått høyt på listen, og barna har fått utfolde seg med ulike materialer 

og uttrykk.  

Til alles store glede, fikk vi nok en gang besøk av rampenissen på avdeling-

en. Han har bodd bak den lille døren på veggen i garderoben, og har hver 

natt funnet på nye rampestreker til barnas store fornøyelse. Rampenissen 

måtte dessverre reise tilbake nissen på lillejulaften for å hjelpe ham med  å 

dele ut alle gavene til barna. Vi håper han kommer tilbake neste jul også. 

Hver dag i desember har vi hatt julesamlinger inne på det lille, hemmelige 

rommet vårt. Her har vi snakket om advent og «tent» lys, sunget julesanger 

og trukket pepperkakekalender. Vi har også lest et kapittel fra boken om 

«Pulverheksa som hjalp julenissen» hver dag.  Barna har vært svært aktive i 

samlingene, og det har vært stor spenning omkring hvem som skulle få da-

gens pepperkakehjerte. De har vært veldig tålmodige og noen måtte ven-

te… og vente… og vente… og så tilslutt hadde alle fått.  

Førskolen har lagt bak seg en hektisk måned med skøyting, korsang på Ber-

gåstjern aldershjem og Luciatog i barnehagen. Mange av barna opplevde 

stor mestringsfølelse på de tre dagene med skøyting, og det var en kry 

gjeng som til slutt raste av sted over isen i Siddishallen. På grunn av restriks-

joner fikk førskolebarna dessverre ikke komme inn på aldershjemmet, men 

de sto utenfor og sang for beboerne. Litt regnvær satte på ingen måte en 

stopper for årets Luciatog, og det var kjekt å se at så mange av dere foreld-

re hadde mulighet til å følge korsang og toget på lilla hus.  

I rekken av vennebøker vi leser hver måned, handlet boken i desember om 

å spre glede. Vi har snakket og undret oss over hva dette betyr, og vi har 

kommet frem til at det å gjøre noen andre glad, er en fin ting.  

Ellers har vi hatt nissefest og disko på avdelingen til alles store glede, vi har 

bakt pepperkaker og vi har kledd på oss pysjen, krøpet opp i sofaen og sett 

på julefilm. En herlig måned har det vært.  

Rett før jul ble det igjen innført gult nivå med  tiltak som ekstra renhold og 

redusert åpningstid. Etter noen måneder med pandemi, har vi heldigvis god 

trening i å måtte hive oss rundt., så det gikk bra denne gangen også.   

I romjulen var det en god del som hadde fri, både av barn og personal, men 

de som var i barnehagen, hadde rolige og fine dager med masse frilek inne 

og ute.   

 

Bilder som gjenspeiler teksten 

Bilde1 

Bilde 2 

Bilde3 

Bilde 4 



Mål og innhold: Januar 

Godt nyttår og velkommen tilbake til barnehagen!  

Da håper vi at alle har hatt en rolig og fin jul– og nyttårsfeiring, og er klar 

for å ta fatt på det nye året . Året starter som vanlig med planleggingsdag 

i barnehagen. Her lager vi planer for hva vi skal gjøre framover, og vi gjør 

om litt på rommene.  Rommene tilpasses hele tiden etter barnegruppen, 

og ut fra barnas lekemønstre og interesser.  

I januar begynner vi på eventyret «Skinnvotten». Dette er et ukrainsk 

eventyr som handler om en mann som mister skinnvotten sin i skogen en 

vinterdag. I løpet av timer blir votten til et hus for mange av skogens dyr. 

Både mus, frosk, hare, rev, ulv, villsvin og bjørn bruker votten som husly 

Det er trangt om plassen, men med godt samarbeid får de plass til alle. 

Når vi jobber med eventyr, bruker vi konkreter og bilder i tillegg til høytle-

sing. Vi undrer oss sammen med barna og vi inviterer alle barna inn i sam-

talen. Alle dyrene som finner ly i votten, har spesielle navn som barna 

raskt lærer seg. Eventyret kommer vi til å dra med oss i ulike aktiviteter, 

både inne og ute. Vi har også mange kjekke regler med rimord og telling. 

Eventyret har også en dypere forklaring, nemlig at det er rom til alle. 

Dette er et viktig tema i barnehagen, og vi kommer til å snakke mye med 

barna omkring dette.  

Ellers fortsetter vi med samlinger hver dag, der vi har som mål å finne fel-

les fokus og gi barna en god og forutsigbar start på dagen.  Tema i januar 

er vinter og alt som hører med denne årstiden. Hvis det kommer snø og 

is, håper vi at vi får mulighet til å gjennomføre et par eksperimenter sam-

men med barna.  

Månedens vennebok handler i januar om å roe seg ned.  Vi skal lese og 

samtale omkring innholdet i boken sammen med barna.  Boken står synlig 

på avdelingen, slik at barna kan se den. Vi leser gjerne i boken utenom  

lesegruppene også.  

Månedens sang: Se nå snør det.  

Månedens regle: Huttetu så kaldt det er.  

Månedens nøkkelord: Snø, vinter, skinnvott, roe seg ned, hund, mus, 

frosk, hare, rev, ulv, villsvin og bjørn ( alle dyrene fra eventyret) 

Månedens bok: Vennebok om å roe seg ned.  

Vi ønsker dere alle en frisk og fin start på det nye året! 

Hilsen alle oss på Froskene 

Huttetu så kaldt det er  
 

Huttetu så kaldt det er 

Det er skjerf og luers vær 

Rim i busk og rim i trær 

Rim i denne visa her 

Neglesprett og frosne tær 

Det er røde nesers vær 

Røde neser her og der 

Ligner store tyttebær 

 

Viktige datoer: 

03.01: Planleggingsdag  

11.01 : Amalie 6 år 

16.01: Helle 6 år 

27.01: Miljødag 

 

Viktig informasjon: 

 

GULT NIVÅ 

Åpningstid 8.00-15.30 

Hold minst én meter av-

stand til andre i garderoben 

Vennligst bruk munnbind 

ved levering og henting 

 

Avdelingens mobilnummer  

er 918 93 505 

 

Alt yttertøy skal hjem til vask 

hver fredag. Ved behov tas regn-

tøy hjem hver dag til  

tørking.  Husk å sjekke om støvle-

ne er våte.  

 

Barna må ha sekk hengende i 

garderoben. Oppi sekken skal det 

ligge ett skift i pose.  

 

Husk dobbelt skift i skapet. Klær 

etter vær.  Nå er det lurt å ta med  

luer, buff og votter som tåler 

vann.  

 

Husk vannflasker hver dag. 


