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Evaluering av 
måneden som 

har gått 
 

GODT NYTT ÅR! 
I desember var det julen som sto i fokus, og dagene ble fylt med 
kjekke aktiviteter og forventninger. Vi hadde samling hver dag hvor 
vi åpnet tegnspråk-kalenderen vår, og lærte oss et nytt tegn hver 
dag gjennom hele adventstiden. En heldig utvalgt fikk også ta med 
seg sin «pepperkake» hjem og vi talte dagene til julaften. Hver 
mandag hadde vi adventsamling sammen med de andre store 
avdelingene på dramarommet. Da tente vi lys, sang julesanger og 
noen hadde et lite nisseshow. Rampenissen fant på mange 
morsomme sprell og overraskelser til stor glede for små og store. 
På nissefesten var vi invitert til fellessamling hvor et postbud kom 
med en beskjed fra nissefar. Postbudet sa at vi i mai skulle få 
besøk av en teatergruppe på dramarommet. Etter samlingen ble 
det litt diskodans før vi avsluttet nissefesten med god nissegrøt. 
Noen kjekke utflukter ble det også tid til. Tradisjonen tro var vi på 
konsert med SSO, og vi hadde en koselig tur i nabolaget og så på 
de fine julepynta husene. 13. desember var det Lucia markering i 
barnehagen. Førskolebarna som lenge hadde øvd seg på opptog 
og sang fikk endelig vist seg frem og spredd glede til familie og 
venner. Etterpå spiste vi gode lussekatter som barna hadde laget. 
Kort oppsummert var desember en måned med mye kos og hygge. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JANUAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I januar skal vi avslutte prosjektet vårt om vikingtiden/slaget i 
Hafrsfjord. Med utgangspunkt i historien om Harald Hårfagre og 
prinsesse Gyda skal vi lage et teaterstykke som vi vil vise for de 
andre store avdelingene på dramarommet. Vi skal blant annet lage 
rekvisitter, øve på tegn knyttet til vikingtiden og muligens øve inn 
en selvlagd vikingdans. Forhåpentligvis får vi i tillegg til et besøk på 
Jernaldergården på Ullandhaug i løpet av måneden.  
Naturlig nok vil vi også ha vinter som tema i januar og håper det 
kommer litt mer snø til oss. Rammeplanen sier at barnehagen skal 
legge til rette for at barna skal få et mangfold av naturopplevelser, 
og få oppleve naturen som arena for lek og læring (Rammeplanen, 
2017). 
  
I januar starter vi opp med svømmeopplæring for skolegruppen, i 
regi av Stavanger Svømmeklubb på Eiganes. Dette vil foregå på 
torsdager fra og med 12. januar og syv torsdager fremover (se 
eget skriv for mer informasjon). 
3- og 4-åringene fortsetter med grupper på tvers sammen med 
Magenta på tirsdager når det er skolegruppe. 
 
Det tradisjonsrike nyttårsballet (som vi hadde som tradisjon før 
korona) vil bli avholdt fredag 27. januar. Barna må være i 
barnehagen senest 9.30, og de som vil kan ta på seg finstasen. 
Det blir disco og «restaurantbesøk», og på menyen står varmt 
måltid samt god dessert. 
 



Barnets beste først! 

 

 
 
 
 
 
 

Da ser vi frem til et innholdsrikt, morsomt og spennende halvår på 
Turkis. 
 
Har du noe å diskutere med FAU? Du kan gjerne ta kontakt med 
representanten fra din avdeling, se ark som er hengt opp på tavlen 
i garderoben for kontaktinformasjon. 
Anything to discuss with FAU? For contact information of the 
representatives for your section, take a look at the blackboard in 
the wardrobe.  

 
  
 
Litt praktisk informasjon: 

• Telefonnummeret til Turkis er: 957 07 869 

• Gi beskjed om barnet kommer etter 9.30 eller har fri, 
plutselig går vi på tur! 

• Husk å sjekk korgen til ditt barn jevnlig, og se til at barna har 
alt de trenger og at klærne ikke er blitt for små.  

• Husk å abonnere på nyhetsbrev på nettsiden til Auglend 
barnehage. 

• Husk å merke ALLE klær og sko! 
 

Hilsen fra Camilla, Anita, Anne Berit og Stina 


