
    MÅNEDSBREV FOR JANUAR 

 

 

Hei alle sammen! 

Først vil vi få ønske dere alle et riktig godt nytt år. Vi håper at alle har hatt en fin jul og 

nyttårsfeiring. Januar er her og vi skal begynne med nytt temaarbeid, men først litt 

informasjon og tilbakeblikk. 

Vi får et nytt barn inn på Kvisten 3. Januar og ønsker han og hans familie velkommen til 

oss. Vi gleder oss til å bli kjent med dere og vi er sikre på at dere skal få det fint sammen 

med oss. 

TILBAKEBLIKK: 

Mandagene i desember hadde vi adventsamling sammen med Hulen. Vi tente lys og sang 

julesanger. Julesamling og kalendertrekning av pepperkakehjerte hadde vi på tirsdag, 

onsdag, torsdag og fredag. I samlingene sang vi julesanger og småpratet om julens innhold. 

Vi brukte konkreter og figurer. 

Aktiviteter i desember har vi bakt lussekatter og pepperkaker med nonstop på. Når vi hadde 

juleverksted så laget barna julegaver og julepynt. Luciafeiringen ble en fin stund sammen 

med dere foreldre. Nissefesten er jo alltid like spennende og det var mange flotte nisseunger 

som gledet seg stort til samling og nissebesøk. De fikk være med på samling med alle barna  

på huset og det ble servert risengrøt til lunsj. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MÅNEDEN SOM KOMMER:  

Temaarbeid:  

Som nevnt starter vi opp med nytt tema som vil gå frem til påske. Tema for perioden har vi 

kalt Jorda vår. Fagområder som vil være i fokus er: Natur, miljø og teknologi, 

Kommunikasjon, språk og tekst, Kunst, kultur og kreativitet og Antall, rom og form. 

Vi skal etter Rammeplanen bidra til at barna «får gode opplevelser med friluftsliv»,  videre at 

barna «opplever, utforsker og eksperimenterer med narturfenomener og fysiske lover». Vi 

skal også bidra til at barna «erfarer størrelser i sine omgivelser og sammenligner disse». 



I januar starter vi opp med vann og luft. Den første uken vi alle er tilbake etter ferie vil vi 

komme inn i rutiner igjen så temaarbeidet starter vi opp med i uke 2.  

Hovedmål:   

-  Få kjennskap til at vann kan fryse til is og ha flere former, fast, flytende, damp. 

- Få kjennskap til at luften er kald og varm. 

- Få kjennskap til hvilke klær som egner seg når det regner, snør og er kaldt ute. 

Delmål: 

-  Lek med vann er kjekt. 

Det blir hengt opp temaplan i grovgarderoben.                                                              

Der vil dere se mer detaljert hvordan vi vil arbeide med temaet                                                   

for perioden.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nedenfor kommer en del nyttig informasjon: 

• Vi starter opp igjen med å gå på tur i tredje uken i januar. Vi fortsetter med mandag 

som i oktober. Minner dere på at barna bør være kommet til barnehagen 

senest 09:30 ferdig påkledd.  

• De andre dagene i uken vil vi ha en gruppe inne og en gruppe ute. 

Gruppene vil bytte på å være ute/inne på formiddagen. 

• Vi har to barn som fyller år i januar. Gratulerer med dagen, måtte den 

bli fin.  

• Ta med nytt ekstratøy.  

• Oppdatering på personal situasjonen: 

Kjersti er nå tilbake 80% 

Rahel 100% 

Monica 80% 

Diep 20% (fredager) 

Det blir satt inn vikar som kommer inn for Monica på torsdagene. 

• Helt til slutt ønsker jeg å minne dere på at når barnet er sykt må det holdes hjemme. 

Håper barn og voksne gleder seg like mye som oss til å ta fatt på hverdagen igjen. 

 

Hilsen oss på Kvisten 

 



 


