
Månedsbrev fra Trollheimen  

 

Januar   

 

 

Det nye året er godt i gang og vi har lagt bak oss en fin desember måned med flere koselige 

førjulsaktiviteter. Adventstiden i barnehagen er en spesiell tid, særlig for ettåringer som har nesten 

ingen forutsetninger å vite hva advent og jul er. Det handler om å introdusere de små for gamle 

førjulstradisjoner – nye begreper som f.eks., «et barn er født i Betlehem», «Sankta Lucia», «nisse rød» 

og «nisse blå», «lykt», «julepynt», «gave» osv., skulle finne plass i det stadig økende ordvokabularet.  

En norsk forfatter og poet Øystein Hauge har skrevet en gang: «no haster det meir enn nokon gong 

med å ta det heilt med ro» - dette beskriver veldig fint målet med desember måned i barnehagen: vi 

skal være motvekt mot det høye førjulstempoet som samfunnet ellers har før jul. 

 Og vi klarte å skape magiske øyeblikk i løpet av desember. Hver mandag samlet hele barnehagen seg 

på felleskjøkkenet og hadde en rolig og koselig adventsamling der superklubben tente lys og vi sang 2-

3 julesanger før vi gikk til hver vår avdeling. Vi laget julegaver til foreldre, vi hadde nissesamlinger der 

alle fikk holde sleiven og «røre i grøten» hver sin gang, vi bakte pepperkaker (rettere sagt spiste 

pepperkakedeigen      ) og lussekatter, vi så Lucia-toget komme og synge på avdelingen vår den 13. 

desember, vi danset rundt juletre under nissefesten, spiste risgrøt og vinket til selveste nissen som 

lusket ute rundt barnehagen vår en dag.  

Romjulen ble litt annerledes i barnehagen. Avdelingene ble slått sammen og Trollheimen sine barn var 

inne på Alvelandet. Det virket som ungene hadde det trygt og godt selv om mange faste ansatte var 

på ferie. Det var en fin anledning til å bli bedre kjent på tvers av avdelingene.  

 

De som leser/tar bildet av skrivet «dagen i dag» som henger på tavlen i innegarderoben har allerede 

fått med seg at i januar har vi begynt å ha fokus på eventyr. Vi er i starten av eventyrperioden som 

barnehagen vår har valgt å ha helt til påsken. Barnehagen skal velge et felles eventyr som alle tre 

avdelingene skal fordype seg i fra og med februar. Foreløpig leker vi Bukkene Bruse på Trollheimen. 



Dette er et klassisk eventyr som uansett alderen er lett å forstå og leve seg i. Vi hører flere «tripp, 

trapp, tripp, trapp» lyder som kommer fra ungene hver gang broen og trollet kommer ut av esken. Vi 

forteller, synger, leser, har Kims lek og dramatiserer om Bukkene Bruse. Dette er noe vi kan gjøre både 

ute og inne. Gleder oss til fortsettelsen! 

Ellers har gruppen vår vokst veldig siden i høst. Veldig gøy å høre at det kommer mer og mer språk hos 

alle. Ettåringene har begynt å ha mer interesse for hverandre. Det oppstår mange kjekke sosiale 

situasjoner og situasjoner der man trenger å lære en bedre måte å være sammen på. Det skal vi øve 

på. 

Som alle har også fått med seg hadde Emma siste dag i barnehagen vår i uke 2. Vikaren Nura som vi 

var heldige å jobbe med store deler av høsten begynte også i ny jobb januar. Vikaren Caroline begynte 

hos oss den 3. januar og allerede blitt godt akseptert av alle ungene. Caroline skal jobbe på Trollheimen 

fram til slutten av februar i første omgang. Ledige stillinger er nylig utlyst, og nye søkere skal intervjues 

uke 4. Thanh har siste dag hos oss den 21. februar. Gjerne snakk med oss hvis det er andre ting dere 

savner informasjon om som ikke kommer i månedsbrevet! 

 

 

Bilde fra felles aktivitet 12. januar. Vi tegnet på gulvet. 

 

Det kribler i magen med tanke på nye opplevelse året 2023 vil bringe med seg. Vi håper at alle holde 

seg friske, har mye latter og godt humør og at solen kommer oftere fram! 



 

Med vennlig hilsen Thanh, Caroline og Kristina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


