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                                       Desember 

Da var julemåneden over og vi kan se tilbake på mange gode minner vi har skapt 

sammen. Hver mandag har vi hatt adventsamling der vi har tent lys, sunget julesanger 

og telt ned til jul. Det har vært en skikkelig magisk stemning i samlingene våre der barna 

blant annet har fått hilst på musefamilien som har fortalt alt det de har å gjøre av 

juleforberedelser før jul. Rampenissen har flere ganger i uken vært ute på sine 

rampestreker noe som har skapt mye humor, latter og glede. Rampenissen er en veldig 

tøysete nisse som blant annet har pyntet juletre med bleier, han laget en snømann av 

doruller, tegnet ansikt på bananen og laget sin egen disse som han hadde det gøy med. 

Barna har nå blitt godt kjent med flere av julesangene og det synges for full hals med 

mye dans og moro. Vi har også bakt både pepperkaker og lussekatter noe som var en 

sanselig og gøy opplevelse. På nissefesten var det mange søte små nisser her på 

koalaene og vi koste oss med julegrøt til lunsj. Vi var til om med så heldige at vi fikk øye 

på nissen utenfor avdelingen der han delte ut klementiner som vi koste oss med etterpå. 

Vi har hatt juleverksted hver uke og barna har laget julegaver der de har fått bruke sine 

sanser på ulke måter (lime, male og bli kjent med forskjellige materialer). 

På Lucia dagen gikk skolestarterne i Lucia tog ute, og senere på dagen koste vi oss 

med lussekatter noe som falt i god smak. 

Det har i vært flere dager med snø noe som har bydd på mye lek, utforsking og 

sanselige erfaringer. Barna har nå blitt kjent med forandringer som skjer i naturen når 

den blir utsatt for frost. Her har vi i personalet vært opptatt av å gi barna tid og rom for 

å sette ord på og gi barna direkte sanseerfaringer.  

 

 

 

 

 
 

 

 

                           Januar/ Februar 
                            Tema: Vinter/Skinnvotten: 
Vinter: 
 
 

 

 

Vi skal også i januar fortsette å jobbe med vinter som tema. Ifølge forskning, blant annet 

professor Gunvor Løkken er de minste barnas måte å forstå verden på gjennom sine 

direkte kroppslige erfaringer. Vi i personalgruppen er derfor ekstra bevisste på å legge til 

rette for å gi tid og rom for at barna skal få bruke alle sine sanser i møte med det som 

omgir dem. Barna skal få allsidige sanseerfaringer med de ulike kontrastene som 

vinteren innehar. Eksempel på dette er hardt/mykt, kaldt/varmt, is/vann, tint/frossent. Vi i 

personal gruppen vil legge til rette for ulike opplevelser som bidrar til å fremme barnas 

evne til å forstå de ulike kontrastene. Dette gjør vi gjennom å oppfordre barna til å bruke 

sine sanser helhetlig som å se, lukte, smake, høre og å føle. Vi vil også legge til rette for 

å skape samtaler og undring rundt opplevelser i møte med ulike vintertegn, eks. 

I rammeplanen står det at personalet skal «Legge til rette for mangfoldige 
naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking og 
læring» (UD, 2017,s. 53) 
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samtaler om hvor alle krypdyrene gjør av seg nå på vinteren. Fryser de? hvor bor de? 

Hvordan har de det? Og hva med fuglene- har de reist til ett varmere sted? 

Skinnvotten. 
 
 

 

Denne måneden skal vi bli bedre kjent med ett Ukrainsk vinter eventyr som heter 

skinnvotten. Dette eventyret handler om en mann som går på tur med hunden sin der 

han mister den ene votten sin. Når mannen drar hjem flytter det syv dyr inn i votten for 

natten. Disse dyrene heter pilemus silkehår, «friskefrosk» Langelår, «Haremann 

hoppsadans», «Revemor silkesvans», «Villsvinet Trynebrett», «ulven Aldrimett» og bjørnen 

labbdiger. Det blir etter hvert veldig trangt inni votten, så når mannen kommer tilbake for 

å lete blir alle de 7 dyrene så redde at de løper ut av votten. Mannen finner votten og 

undrer seg veldig over hvorfor den var så varm når den hadde ligget ute i snøen hele 

natten. 

Dette eventyret byr på mye fantasi i tillegg til glede, spenning, humor, og inneholder flere 

overraskelser. Barna skal få bearbeide eventyret på allsidige måter. I eventyr samlingene 

våre vil vi blant annet bruke konkreter, lese bok, ha rollespill, synge sanger og ulike kreative 

aktiviteter. 

Vi er opptatt av å skape undring og gode samtaler sammen med barna og vi skal derfor 

ha tilgjengelig en del bilder som samsvarer med eventyret. Her vil vi hjelpe barna til å sette 

ord på det de er opptatt av og gi tid og rom for å undre oss sammen over det vi ser. 

Når barna har blitt godt kjent med eventyret skal barna få dramatisere eventyret selv ved 

å prøve ut de ulike rollene. Eventyret har også et rikt innhold av rim og bruk av rytme, noe 

som bidrar til å fremme barnas språkutvikling. 

 

 

 

Selve grunnlaget for den matematiske kompetansen legges allerede i barnehagen og vi 

er derfor veldig opptatt av å bruke matematikk som en del av innholdet i 

barnehagehverdagen. Vi vil denne måneden gå i dybden på det matematiske innholdet i 

eventyret om skinnvotten. Her skal barna bli kjent med ulike størrelser, form, telling og 

mengde. Samtidig skal vi også ha om en regle som handler og 5 små snømenn der en 

og en smelter bort. Her får barna utfordret seg på både telling og mengdetrening.   

Fysisk aktivitet: 
 
 
 

 

Vi er veldig opptatt av å at barna skal få utfolde seg og bruke kroppen sin på allsidige 

måter. Ikke minst med tanke på at barna skal oppleve mestring og bevegelsesglede. 

Derfor vil vi legge til rette for fysisk aktivitet fast en gang i uken med ulike motoriske 

aktiviteter. Her vil vi da tilpasse de fysiske aktivitetene til der barna er i sin motoriske 

utvikling og at de samtidig har noe å strekke seg etter (Ikke for vanskelig og ikke for 

enkelt). Leken vil alltid ligge til grunn for hvordan vi legger opp de ulike fysiske aktivitetene, 

og vi knytter dette også sammen med månedstemaene våre. Eks det å leke de ulike dyrene 

i votten med tanke på bevegelser som å være haren som hopper, bjørnen med sine store 

bevegelser, og musen som er bitte liten og kryper. Også det å gå på ulikt underlag og 

teksturer som snø, is, slaps, vann, gress, steiner og asfalt vil vi vektlegge. 

I rammeplanen står det at barnehagen skal bidra til at «barna møter et 
mangfold av eventyr, fortellinger, sagn og uttrykksformer» (UDIR,2017,s.48). 

 

 I rammeplanen står det at barnehagen skal bidra med at «barna skal utvikle 
forståelse for grunnleggende matematiske begreper» (UDIR,2017,s.54). 
 
 

I rammeplanen står det at barnehagen skal bidra til at barna «Opplever trivsel, 
glede og mestring ved allsidige bevegelseserfaringer, inne og ute, året rundt»  
(UDIR, 2017, s. 49).  
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Vinter: 
Hovedmål: «Legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som 
arena for lek, undring, utforsking og læring» (UD, 2017,s. 53) 

 

Delmål:  
➢ Få kjennskap til årstiden vinter gjennom direkte sanseerfaringer ute i naturen (Stikkord- 

snø, frost, slaps, kulde og ulike teksturer). 

➢ Ulike eksperimenter som fremhever forskjellen mellom varme/kulde og fryst/tint. 

 

Eventyret om skinnvotten. 
Hovedmål: «Oppleve spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og 
samtale». (UD,2017,s.48) 
 
Delmål:  

- Utvikle grunnleggende matematiske begreper (UDIR,2017,s.54). 

- leke, improvisere, og eksperimentere med rim, rytme, lyder og ord (UDIR,2017,s.48). 
- Fremme fantasi og kreativ tenkning (UDIR,2017,s. 51). 

 

Språklig mål: Vott, vinter, mus, snø, skog, hare, frosk, rev, ulv, bjørn, villsvin 
Sosialt mål: Samarbeid, Turtaking, felles fokus, Få felles referanser 

Månedens sanger: Det snør det snør, tiddelibom, «Når en liten mus skal ut å gå», «Mikkel 

rev», «Haren ut i gresset», «Skinnvotten», «med krøllet hale» og «bjørnen sover». 

Rim/regle: «Skinnvotten», «5 små snømenn», «7 dyr i votten», «snøen faller, alt er hvitt» 

Månedens bøker: Skinnvotten, vinter vrimlebok 

Bursdagsbarn 
 

 

 

 

  Praktiske 

opplysninger 

 

 

 

                                       Bursdager: 

Vi gratulerer så mye med dagen til Rafael som blir 1 år i januar. Vi gleder oss til å feire 

dagen din sammen med deg. 

 

 

Viktige dager: 

02.12: Planleggingsdag- barnehagen er stengt. 

03.12: Planleggingsdag- barnehagen er stengt 

 

• Sean skal fortsette å være hos oss ut januar. Ellers vil personalsituasjonen være slik 

som den har vært. 

• Med tanke på å tilrettelegge for at barna får tilpassede pedagogiske aktiviteter som 

skaper mestring blir gruppeinndelingen både rene aldersgrupper og blandede grupper 

på tvers av alder/utvikling og modning. Dette vil kunne bidra til å sikre at barna får 

progresjon i sin egen utvikling samtidig som de minste barna kan lære av de eldste 

barna og at de eldste kan hjelpe til og fremme sine omsorgsfulle handlinger. 

• Vi anbefaler om det er mulig at barna kommer i barnehagen før klokken 9.15 slik at de 

kan få med seg samling og de ulike pedagogiske aktivitetene våre.  

• Det begynner nå å bli veldig kaldt ute og vi minner i den forbindelse på å ha varmt tøy 

tilgjengelig i barnehagen. Vi anbefaler å ha votter, lue, hals/skjerf, vinterdress, vintersko. 

Varme vinterposer er også noe som trengs nå. 

• Har du noe å diskutere med FAU? Du kan gjerne ta kontakt med representanten fra din 

avdeling, se ark som er hengt opp på tavla for kontaktinformasjon. 



Auglendebarnehagene avd. Hillevåg 

• Er det noe dere lurer eller tenker på? Prat med oss å hente og bringe situasjoner eller 

ta kontakt på tlf: 46825112, mail: tone.ronquist@stavanger.kommune.no   

 

 
Mvh Eliane, Alice, Tone og Sean. 
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