
Auglendbarnehagene,Hillevåg 

MÅNEDSBREV FOR Pingvinene         Januar 2023  Tema: Jule tradisjoner 

Evaluering av 
forrige måned 
 
 

 
 

Godt Nyttår! 
 
Det som har skjedd i desember har vi hatt en kjekk og spennende måned med juletradisjoner. 
Vi har hatt banking, heimlige juleverksted, samlinger sang og dans. Hver mandag har vi tent 
lys og hatt en felles samling med alle i bygget. Så synes barna at det var spannede å få besøk 
av nissemor og hennes søster på nissefesten. De hadde med et spannede brev hvor det sto at 
alle barna får en gave. Denne gaven er en spennende forestilling som skal komme til 
barnehagen til våren.  
 
Håper alle har hatt en fin Juleferie 

Om neste 
måned 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

I Januar er temaet Vinter 
 
Vinter 
Vi skal ta i bruk eventyret skinnvotten 
Hovedmål: Barna skal få kjennsakp til fortellingen skinnvotten. 
Språkeligemål: Barna skal bli kjent med begrepene votter, kald, vinter, mus, frosk og 
hare. 
Sosialtmål: Barna skal oppleve gleden og mestring ved å lage noe sammen 
 
Rammeplanen sier: «I barnehagen skal barna møte ulike språk, språkformer og 
dialekter gjennom rim, regler, sanger, litteratur og tekster fra samtid og fortid. 
Barnehagen skal bidra til at barn leker med språk, symboler og tekst og stimulere til 
språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling». 
 
Vi vil bruke eventyret over to måneder slik at barna kan bli godt kjent med eventyret, 
og at begrepene blir lært hos alle, og vi kan utvide med flere begreper i neste måned. 
Vi kommer til å bruke konkreter for å stimulere språket 
 
Vi skal snakke litt om årtiden som nå er vinter, vi håper at det kommer litt snø og 
kulde. Vi skal bruke realfaget aktivt denne måneden. Vi skal eksperimentere med snø, 
vann og is. 
 
Fra og med uke 2 begynner vi med faste tur-dager. Det blir to turgrupper. De yngste 
på avdelingen går på onsdagen og de eldste på fredagen. Dere kan ta med kakao i 
termos om dere ønsker. 
 
NB! 

"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." 

"Anything to discuss with FAU? For contact information of the representatives for 

your section, take a look at the blackboard." 
 
 



Auglendbarnehagene,Hillevåg 

Praktiske 
opplysninger 

• Frokost kl 8.15- 8.45. Ønsker om at dere kommer litt før frokost eller etter 
frokosten er ferdig. 

• Om barnet syk eller ikke kommer, send gjerne en sms. 

• NB! Matboks til frokost. 

• Telefon nummer til Pingvinene 94821933 

• Ny barn begynner inne hos Pingvinene 
 

Månedens 
bøker, sanger, 
eventyr. 

 
 

• Skinnvotten 

•  

         HILSEN Gabriela, Tina & Vigarshan 


