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Evaluering av januar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da er januar kommet til ende. Vi 

har hatt regn, sludd, vind og litt 

snø denne måneden.  

 

Vi har hatt mer grupper inne på 

formiddagene, og heller gått ut 

på ettermidddagene.  

På torsdagene har vi også prøvd 

å gå mer tur. Da har vi gått opp 

til Jernaldergården for å se etter 

sauene, og da har vi også fått øvd 

oss på å gå i ulendt terreng. 

Mange fristende sølepytter å gå i, 

og noen har blitt veldig opptatt 

av sauene som bæsjet så mye.  

 

Barna har hatt god lek både ute 

og inne. De har hatt mange gode 

og fine møter med Lille My på 

Lillegangen og ute.  

Barna har blitt trygge på 

hverandres avdelinger. Noen har 

blitt såpass trygge at de har satt 

seg ved bordet på Lille My når 

de skal spise fruktmåltid på 

Sniff.  

Både store og små har blitt godt 

kjente med hverandre.  

 

2-åringene våre har begynt litt 

med tilvenning på Snusen hver 

fredag. De har hatt mye å fortelle 

når de har kommet tilbake fra 

besøket. I begynnelsen nå blir det 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

bare et besøk på 1 times tid før 

de trekker seg tilbake til Sniff. 

Om noen måneder skal de også 

få være med på lunsjmåltidet før 

de kommer tilbake til Sniff.  

 

Vi har også begynt med 

eventyret om «Skinnvotten», og 

noen av de har allerede fått med 

seg at Friske Frosk Langelår er 

en av dyrene inni votten. Barna 

har likt å høre eventyret, og 

synger med når vi synger om 

dyrene i votten. Vi har sunget 

sangene nesten hver dag, 

hvertfall sangen om musen som 

sier pip pip pip. 

 

 

Hva skjer i februar Tema: «Vinter» og 

«Skinnvotten».  

 

Nøkkelord: snø, regn, vind, 

mus, frosk, hare, rev, villsvin, 

ulv og bjørn, mann, hund, skog. 

 

Vi fortsetter med eventyret om 

«Skinnvotten» eller «7 dyr i 

votten» som det også er kjent 

under. Så vi kommer til å snakke 

mye om Pilemus Silkehår, Friske 

Frosk Langelår, Haremann 

Hoppsadans, Revemor 

Silkesvans, Den Store Ulven 

Aldrimett, Villsvinet Trynebrett 
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og Bamsefar Labbdiger. De 

snakker allerede mye om de, og 

Friske Frosk Langelår er visst 

den som er lettest å huske.  

 

Vi fortsetter å prøve å komme 

oss på en tur en gang i uken, og 

lager varm lunsj hver mandag.  

 

Vi satser på at vi får gjennomført 

aktivitetene vi har skrevet på 

månedsplanen. 

Siden vi har fokus på barns 

medvirkning, og viktigheten av 

den gode leken så ser vi dagene 

an. Vi syns det er viktig å ivareta 

den gode leken, og det gode 

samspillet de har.  

 

«Barnehagen skal være bevisst 

på barnas ulike uttrykksformer 

og tilrettelegge for medvirkning 

på måter som er tilpasset barnas 

alder, erfaringer, individuelle 

forutsetninger og behov. Også de 

yngste barna og barn som 

kommuniserer på andre måter 

enn gjennom tale, har rett til å gi 

uttrykk for sine synspunkter på 

egne vilkår. Barnehagen må 

observere og følge opp alle barns 

uttrykk og behov». 

 

Rammeplan for barnehagen. 

 

Vi skal også markere fastelavn 

med å bake fastelavnsboller, og 

lage fastelavnsris.  



 

Fotografen kommer for å ta 

barnhagebildene.  

 

Bursdager 

                     
                      

Lukas 2 år 14.februar og 

Sebastian 2 år 28.februar! 
 

Vi feirer bursdagsbarn med, 

flagging, krone og 

bursdagssamling. 

Merkedager Samenes nasjonaldag 

 

Fastelavn 

 

Andre beskjeder Husk å merke alt tøy med barnets 

navn, så blir det lettere for oss å 

holde orden.  

 

Fotografen kommer 7.februar! 

 

 Vi ser fram til enda en fin måned 

her på Sniff! 

Hilsen Jeanette, Fern, Lise og 

Anett 

 


