
Januar på Skinfakse 

Uke  Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  fredag 

1 2. 
Planleggingsdag  
Barnehagen er 
stengt  
 

3. 
Lekegrupper  
motorisk lek  
i gangen  
 
Vi lager 
semulegrøt 

4. 
Forming: 
fugler om 
vinteren. 
Fuglemat. 
 
lesestund 

5. 
Fuglekikking 

 
 
Hinderløype  

6. 
Formingsaktivitet 

 
Lunsj: 
Rakettpasta 

2 
 

9. 
Lekegrupper  
Familiekroken  
 
 
Motorisk lek  
 

10. 
Språksamling:  
Pinnemannen  

 

11. 
Forming: 
Pinnemannen   
Magic leire 
Lunsj: 
fiskepinner 
med grønsaker  

12. 
Temasamling:  
Pinnemannen 
 
På jakt etter 
Pinnemannen  
Motorisk lek  

13. 
Dansefest  
 
Finmotoriske 
aktiviteter  
 

3 16. 
Lekegrupper 
Sanselek 
 
Motorisk lek  

17. 
Musikksamling  
Tema: rytmer 

 

18. 
Forming: 
familien min 
 
Lunsj:  
pizzasnurrer 

19. 
På jakt etter 
skinnvotten  
 
 
Hinderløype  

20. 
Finmotoriske 
aktiviteter 

 
4 23. 

Lekegrupper 
Familiekroken  
 
Hinderløype  
 

24.  
Språksamling:  
Skinnvotten  

 

25. 
Forming: 
Skinnvotten  
 
Lunsj: 
fiskeboller 
m/karri 

26. 
Dramatisering 
av 
skinnvotten 
 
Grovmotorisk 
lek  

27. 
Fellessamling 
Temasamling  
«Skinvotten» 
 
Finmotoriske 
aktiviteter  

5 30.  
Lekegrupper  
Sanselek 
 
Motorisk lek  

31. 
Musikksamling  

 

1. 
Forming: 
Vinterbilde  
 
Vi lager pasta 
m/grønsaksaus 

2. 
Eventyryoga  
 
 
Hinderløype  

3. 
Fellessamling 
Skinfakse 
Dansefest  
Vi lager 
havregrøt 

1 åringene Nøkkelord Rim og regler Sanger Litteratur 
Meg selv – 
familien min 
 
Selvstendighet 
i håndvask. 

Gjenkjenne  
og delta i 
bevegelsene i 
kjente sanger rim og 
regler. 
Si stopp. 
Takk, takk. 

I min mors 
hus  
 
 
 
 

M-æ, sa en liten grønn frosk 
Lille Hasse hare 
Bjørnen sover  
Fem små svaler 
 

Skinnvotten  
 
Pinnemannen  
 
  

2 åringene      
Meg selv – 
familien min  
Selvstendighet 
i påkledning  
Vennskap 

Tallrekken  
1,2,3,4,5,6,7. 
Sirkel, snøball, kule. 
Trippe, hoppe, sprette, 
luske, traske og rusle.  
Eksperimentere med 
stor/liten, 
ulikt tempo og 
intensitet. 

Reven var en 
hønsetjuv  
 
Store klokker 
sier tikk-takk, 
tikk-takk 
 
Kråkesangen 
 

Den som deler – gjør en 
annen glad. 
Reven var en hønsetjuv 
Ulven rasker over isen.  
Villsvin  
I en skog en stue lå. 
Jeg så en ulv, en rev og en 
hare.  
Ved veien lå et hus  

Ti små 
vennebøker -  Å 
vente på tur. 
Å dele. 
 



Januar på Skinfakse 

Månedsbrev:  

 
Godt nytt år! 
Vi håper alle har hatt en fin avslutning på det gamle året. Det var flott at så mange av dere fikk til å 
delta på årets Luciamarkering og være sammen med oss gjennom frokosten.  
 
På juleverkstedene i desember var små hender ivrige med å lage julegaver og julebakst. Vi hadde 
adventssamlinger, Luciafeiring og nissefest på hele huset. Ungene deltok aktivt i felles 
adventsamling for hele huset hver mandag. Ungene gikk forventningsfulle inn på alle avdelingene 
og fikk oppleve ulike stemninger der. Førskolebarna dramatiserte på låven sitter nissen og vi fikk 
fortalt en omskriving av Bukkene Bruse. Det var nissene som skulle gå over brua og under satt den 
store musa som ville smake på julegrøten. På Nissefesten hadde vi sporløype ute i hagen og 
samling inne i fellesgangen. Sannelig kom det ikke bare en, men to nisser som ville høre hva barna 
ønsket seg til jul. Vi sang for nissene og fikk en gavepose alle sammen.  
 
For mange var denne vinteren første møte med snø. Den skulle utforskes, formes og smakes på. 
Ikke alle var like tilfredse med alle lagene med klær og isen som gjorde det vanskelig å komme seg 
rundt. Løsningen ble for enkelte å trekkes rundt på akebrett eller ake på rumpebrett ved siden av 
de store barna. 
 
Det ble også tid for mye lek inne i barnehagen. Vi delte oss i mindre grupper og brukte 
fellesgangen flittig. Julekrybben stod fremme og konkreter til julesamlingene ble brukt i leken. Vi 
hadde dansefest til julemusikk og dempet belysning store deler av formiddagen. Bilder fra 
desember ligger i barnas permer og vil også henge oppe på avdelingen.  
 
Januar på Skinfakse: 
Periodens tema er «familien min» og «fugler og dyr om vinteren». Vi kommer til å knytte sammen 
temaene med historiene om Skinnvotten og Pinnemannen.  
 
I denne perioden skal vi ha fokus på å stimulere barns verbale- og nonverbale kommunikasjon og 
legge til rette for at alle barn involveres i samspill og samtaler. De voksnes rolle blir å anerkjenne 
og respondere på barnas ulike verbale- og nonverbale uttrykk og støtte deres språkutvikling.  Vi 
bruker språket aktivt sammen med barna i alle situasjoner i hverdagen.  
 
Et viktig virkemiddel er organiserte aktiviteter der vi legger til rette for språklige aktiviteter 
inkludert fortelling, rim, regler, musikk og sang. Vi benytter også bevegelseseleker og motorisk lek 
for å få allsidige erfaringer knyttet til ulike begreper. Vi har valgt å benytte maling, forming med 
ulik leire kombinert med materialer vi finner i naturen. 
 
Husk anbefalinger fra Helsemyndighetene angående smittevern i barnehager: 
Som hovedregel bør barnet være friskt nok til å kunne delta i normale aktiviteter i barnehagen, og 
barnet er feberfri. 2022-12-21-flytskjema-symptomer.pdf (fhi.no) 
Syke barn bør i mange tilfeller holdes hjemme en periode for å hindre spredning av smitte til andre 
barn. Barn med diaré kan vende tilbake til barnehagen to døgn (48 timer) etter at de har blitt 
symptomfrie. Dette gjelder også bleiebarn.  
Se ellers denne veilederen: Smittevern i barnehage og skole - FHI 
 

 

https://www.fhi.no/contentassets/3926c421314b41f2a24e4cc022dc7017/2022-12-21-flytskjema-symptomer.pdf
https://www.fhi.no/sv/barnehage/

