
Januar på sniff   

 

Et nytt år foldes ut - lik en blomst der kronbladene tett omslynget skjuler skjønnheten 

innenfor. 

 

Evaluering av Desember: 

  

Så var julepynten borte og et nytt år er begynt!  
Vi hadde fine dager i Desember med mye spennende som 
skjedde; Mange «eventer», god stemning og nye ord og 

deilige smaker. 
Det var en del sykdom, både blant barn og voksne, som 

preget avdelingen gjennom hele desember, men de som 
var igjen hadde god lek og høyt aktivitetsnivå.  

Vi ser at de yngste barna er opptatt av hverandre og at 
forholdet mellom de eldste får mer og mer preg av 

vennskap. De vil hjelpe hverandre, gjøre likt som de andre 
og de utvikler rolleleken sammen. 

I desember var de eldste barna på julesamling i kirken og 
julekonsert. Dette er opplevelser som kan være 

uforståelige og mektige for de minste, og i noen tilfeller 
også skremmende, derfor velger vi å skjerme dem nå og 
så får de bli med neste gang. Vi hadde med vogn i tilfelle 

barna ble trøtte i beina. Noen ville sitte oppi med en gang, 
og hele tiden, og ble veldig fornærmet når de måtte gå 

litt, mens andre var overraskende flinke å gå selv. 
På nissefesten kledte vi oss ut, sang nissesanger og koste 
oss med grøt på kjøkkenet sammen med alle de andre i 

barnehagen. Etter fruktmåltidet kom nissen ute med 
godtepose til alle, og vi koste oss med sjokolade, rosiner 

og mandarin. 
Vi hadde daglige julesamlinger på avdelingen med sanger 
og trekking av kalenderbilder. Mandagene etter advent 

hadde vi felles adventsamlinger på de ulike avdelingene. 
Det var spennende for barna å sitte sammen med de store 

https://www.ordtak.no/sitat.php?id=12027
https://www.ordtak.no/sitat.php?id=12027


barna. Noen satt sammen med eldre søsken, men mange 
syntes det var tryggest å sitte på fanget til en voksen. 
I høst har vi sett at flere av barna ikke spiser stort til 

fruktmåltidet kl 13.30, og vi tenkte å ta brødmaten litt 
senere ute istedenfor. Vi prøvde noen ganger, men så fort 
at det ble for kaldt. Så vi fortsetter som før med å tilby alle 
inne og smøre til de vi vet blir sultne, så de kan få litt ute. 

Hva skjer i Januar:  

  

Tema: «Vinter» «Skinnvotten» 
Nøkkelord: snø, regn, vind, mus, frosk, 

hare, rev, villsvin, ulv, bjørn 
Vi begynner med eventyrprosjektet vårt om Skinnvotten 

mot slutten av denne måneden og fram mot påske. Da får 
barna møte Pilemus Silkehår, Friskefrosk Langelår, 

Haremann Hoppsadans, Revemor Silkesvans, Villsvinet 
Trynebredt, Ulven Aldrimett og Bjørnen Labbdiger. Noen 

av barna kommer ganske sikkert til å fortelle om dette 
hjemme og da er det viktig å huske disse navnene så dere 

forstår dem rett😉 
Vi prøver å komme oss ut på tur hvis det er sånn 

noenlunde greit vær. Vi har fokus på turglede og vil ikke 
presse på med tur i regn og kald vind. 

Vi prøver også å få til varm lunsj hver mandag framover.  
Så sant det er nok personale til det, skal vi kose oss med å 

lage og spise god mat. 
De eldste barna skal begynne på stor avdeling til høsten 
og vi starter tilvenningsprosessen allerede nå. Da blir de 

godt kjent med barna de skal gå sammen med  og de 
voksne som jobber der, før de skal starte for fullt etter 
sommerferien. Tilvenningen blir lagt til noen fredager i 

måneden nå i starten, før vi øker til en gang pr uke senere 
i vår. 

 
Vi satser på å gjennomføre aktivitetene vi har på planen, 

men tar forbehold om det gagner barna å sette i gang 
med ting. Noen ganger er de opptatt og har god lek, og da 
tar vi hensyn til det, og skjermer det verdifulle samspillet. 

Dette bildet av Ukjent 
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Bursdager: 

  

  

Shahveer 2 år 1. Januar! 
 

Vi feirer bursdagsbarn med flagging, krone og 
bursdagssamling!  

Merkedager:   

Andre beskjeder:  

  

Vi er glade for å ha fått Lise i vikariat fram til nytt 
barnehageår! 

 
Husk å merke alt tøy med barnets navn, så blir det lettere 

for oss å holde orden!  
 

 

Vi ser fram mot en fin måned her på Sniff! 
Hilsen Jeanette, Fern, Lise og Anett  

   
  

 


