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Årets mørkeste og våteste måned er forbi og det går sakte og sikkert mot lysere tider. Vi minnes januar 

med litt blanda følelser, mye grunnen til at så mange som ble rammet av virus på avdelingen vår. Den 

positive siden av det er at nå har vi en hel gjeng med barn (og foreldre) med forsterket immunforsvar 

     .  

I januar måned hadde vi eventyret Bukkene Bruse som et overordnet tema. Vi har fortalt eventyret 

med hjelp av konkreter både i formelle og spontane situasjoner, vi leste bok om Bukkene Bruse både i 

papir- og digitalformat, vi sang, malte trollet i formingsaktivitet og ikke minst dramatiserte eventyret 

både inne og ute. 

 

 

Vi har vært på to lange turer i løpet av januar. Den ene turen gikk til Speiderskogen og den andre turen 

gikk til Ullandhaug økologiske gården. På begge turene hadde vi mat med oss slik at barna fikk en felles 

opplevelse av å spise nistemat ute i friluft og på den måten hadde vi bedre tid til å stoppe opp og 

utforske steder underveis før vi måtte tilbake til barnehagen.  

I førjulstiden har vi gått ifra den vanlige ukes rytmen på avdelingen mens i januar begynte faste dager 

med faste aktiviteter å komme tilbake på plass. Med små justeringer og alltid rom til plan B fortsetter 

vi å dele barna i tre mindre grupper på mandager og onsdager. Målet er at hver gruppe skal få utfolde 

seg kreativt, fysisk, blir språkstimulert og få positive sosiale erfaringer under gruppeaktiviteter. I januar 

måned hadde vi ekstra fokus på å lese bøker i ulike grupper. Leselysten og tålmodigheten til å sitte ved 

siden av voksen som leser har blitt betydelig større. Dette er en utvikling som vi er veldig glade for!  



En endring i ukes rytme skjer da pedagogmøtene flyttes til tirsdags formiddager. Dermed står utelek 

på planen på tirsdager framover. Torsdager er turdag og fredager lager vi middag eller baker. 

I samarbeid med avdelingen Alvelandet har vi startet opp en gruppe på tvers av avdelingene der barn 

født i 2020 møtes til en felles lek på mandager. Da låner vi rommet og lekene til Huldreheimen, mens 

store barna er på tur. Under første møtene var rollelek på lekekjøkkenet og med dokker var mest 

populær.  

 

 

Denne vinteren bestemte vi at hver avdeling skal velge seg et eget eventyr man vil fordype seg i fram 

til påsken. Målet er å kunne jobbe med et eventyr som er akkurat passe avansert til aldersgruppen på 

hver avdeling. På Trollheimen valgte vi å gå for det samiske eventyret om Kråkemor og reven.  
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Den 6. februar markerer barnehagen samisk nasjonaldag. I denne anledningen skal de eldste jentene 

fra Trollheimen (og en voksen) bli med på tur med Huldreheimen til Speiderskogen der skal det tennes 

bål (hvis været tillater) og det samiske eventyret om Kråkemor og reven fortelles i lavvo.  

Ettåringene skal ha et eget opplegg da de skal høre på samisk musikk og ha kreativ aktivitet og leke 

med fargene i det samiske flagget. 

Det er fastelavn søndag 19. februar. I Haugtussa barnehagen har vi en gammel tradisjon å markere 

fastelavnen på den såkalte bollemandagen. I år blir det 20. februar. Vi baker fastelavnens boller, lager 

fastelavnens ris og «slår katta ut av sekken». 

Personalsituasjonen på Trollheimen framover blir følgende: Thanh har sin siste dag 22. februar- vi 

takker Thanh for fine år på Haugtussa og ønsker henne masse lykke til i den nye jobben. Caroline er 

vikar hos oss fram til juni. Fra 1. mars går Huldreheimen sin vikar Camilla over til oss. Camilla har vært 

i Haugtussa siden høst i fjor. Hun har rukket å bli godt kjent med huset og barna på alle tre avdelinger. 

Hun har vært og passet på Trollheimen sine unger under avdelingsmøtene våre. Nå er hun hjertelig 

velkommen som vikar på Trollheimen. 
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Med vennlig hilsen Caroline, Thanh og Kristina 

 

 

 


