
 

GODT NYTTÅR TIL ALLE SAMMEN!  

Her kommer en forsinket, men bedre 

enn aldri månedsbrev. 

Nå er vi allerede i gang for å ta fatt på 

det halvåret som står for tur dette 

barnehageåret, men litt om måneden 

som var forbi.  

Desember var en innholdsrik måned 

med mange små og store aktiviteter. Vi 

delte barnegruppa som vanlig i mindre 

grupper, og hadde juleaktiviteter der vi 

bakte og laget julegaver. Vi har vært så 

heldige og ble invitert på julekonsert 

med Stavanger symfoni orkester.  Som 

en tradisjon i barne- hagen har vi også 

hatt adventssamling sammen med hele 

barnehagen hver mandag.  

Vi dro til kirkebesøk, bakte lussekatter, 

pepperkaker, feiret Lucia og arrangerte 

nissefest. Til slutt fikk vi også besøke 

 

 

 

 

«Pepperkake byen» «og hadde med oss 

en smule trøtte barn på vei tilbake.  

Desember måned har vært en måned 

med mye sykdom blant barnegruppa og 

korte fraværsdager i personalgruppe. 

Men vi tar det med et stykke godt humør 

og holder fortsatt motivasjonen høyt 

oppe. Da Rikke kom på jobb og fikk sett 

krysseliste med kun 5 barn sa hun: «Det 

er det sykeste jeg har sett» Det har vært 

influensa og stor sett omgangssyke på 

avdelingen, fint om foresatte kan holde 

48 timers regelen ved tilfelle og en dag 

feberfri før en eventuelt vender tilbake. 

Husk at der er allmenntilstand til barnet 

som gjør om det kan være i barnehagen.  

       

 

 

 

 

 

 

JANUAR SNUSMUMRIKKEN 

Da starter vi måneden med eventyr 

prosjektet vårt om «Mummidalen» og 

har en plan om å avslutte det i mars.  

Vi skal fordype oss i diverse bøker om 

«Mummidalen» gjennom høytlesing, 

konkreter og dramatisering av de ulike 

figurene. Og barna skal få utrykke seg 

kreativt gjennom arbeid med ulike 

materiell som digitale verktøy, bøker 

m.m. For å gjære barna bedre kjent med 

årstider skal vi også knytte tema opp til 

vinter.  

 

MÅNEDSBREV SNUSMUMRIKKEN  

JANUAR 2023  

 

“Men er det ikke vidunderlig å ta 

alt lett?” 
 

Sitat Hentet fra “Den store Mummiboka” av 

Tove Jansson 

 



 

I januar og februar vil vi fortsette 

med å dele barnegruppen i mindre 

grupper. Dette fordi, vi ser at barna har 

godt av å være i felleskap i små grupper. 

Noe som skaper til ro og konsentrasjon. 

Vi ser også at det hjelper oss til å trene 

på ulike områder som språk, motorikk 

og sosiale ferdigheter. Andre mål som vi 

jobber med barnegruppen som vi skal 

fokusere enda mer på dette halvåret 

annet en språktrening vil være 

selvstendighet-trening.  

3 og 4-åringene trenger å, oppleve 

mestring og glede ved å bruke kroppen 

aktivt ute på tur, under måltid eller ved 

av og påkledning.  

Skolestartere 

Hemulene er allerede godt i gang med 

begrepsklubb. Og har egne gjøremål 

som å gå på hjemmebesøk og se hvor 

barna bor. De skal ikke komme inn til 

noen, men bare være ut forbi, for å få 

kjennskap til hvilken gate eller hus 

barnet bor i. Kanskje kan noen ta følge 

til skolen.  

  

Foreldresamtaler 

Jeg setter opp uke 5 tirsdag og uke 6  

til foreldresamtaler . 

Det vil være en liste med ulike 

tidspunkter på døren som dere kan sette 

dere opp. I forbindelse med 

foreldresamtaler ønsker vi å intervjue 

Hemulene. Dette er noe som jeg har 

vært med på i fra tidligere jobb og synes 

at det er spennende å undre seg 

sammen med barna hva de gleder seg 

mest til i barnehagen, og om hvordan de 

har det, om det er noe som vi kan gjøre 

annerledes? kjekt for dere foresatte, 

ansatte og barna å bli hørt på og kunne 

medvirke til sin egen hverdag.  

 

Ta kontakt om dere lurer på noe. 

Intervjuene vil finne sted i barnehagen 

og vil bli gjort av Pedagogiskleder og 

Merete. 

                  
 

 

Diverse informasjon  

Vi vil med dette halvåret få overgangs-

besøk fra små barns avdelingen hver 

fredag på formiddager, med mindre det 

vil bli endringer. Dette fordi vi ønsker at 

barna skal få en god og myk start og få 

god tid til å bli kjent med store og små, 

det vil være en fast ansatt fra avdelingen 

som vil følge barna inn til oss. Noe som 

vi ser fram til og gleder oss masse til.  

Det er lagt e prosjektplan for avdelingen 

som vil være gjeldende fra januar til 

mars på hjemmesiden. Her kan dere 

også følge med på hvilket nøkkelord, og 

aktiviteter som vi vil jobbe med og annet 

viktige datoer å få med seg.  

Husk å ta med alt yttertøy til luft og 

eventuelt for vask hver fredag for at 

vaskehjelpen skal få mulighet til å vaske 

garderoben grundig.  

Det er påvist nøtteallergi og med dette 

ønsker vi ikke at nøtter medbringes med 

i matboksen. 



Vi vil med dette informere at vår 

dyktige medarbeider Bente Helene fått 

seg ny jobb og siste dagen hennes i 

Madlavoll vil være 31. januar. Store og 

små ønsker henne lykke til og vi vil 

savne henne masse.  

Bursdagsbarn januar og februar  

Aaliya 6 år  03.01  

Anna 5 år 22. 01 

Nathalie 3 år  26. 01 

Håkon  3 år 02.02.23  

 

    
 


