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Desember: 
 
 
 
 

 

 
Måneden som gikk 
Desember måned har vert en morsom og spennende måned på 
avdeling Gaupene! Juletiden i barnehagen er helt spesiell, med 
spennende opplevelser i form av baking, hemmelige 
julegaveverksted, samlinger, sang og dans! Vi har blitt kjent med 
nisser, en liten musefamilie og har til og med fått besøk av 
selveste nissemor på nissefesten. Hun hadde med brev om en 
spennende forestilling som skal komme til barnehagen til våren. 
Hver mandag har vi hatt avdentssamling, her har vi tent lys og 
sunget. Da er små og store samlet seg på fellesrommet til 
førjulskos og vi har også blitt litt kjent med juleevangeliet. 
 
Nå legger vi desember måned bak oss, og håper at alle går inn i 
det nye året uten feber, vannkopper og annen sykdom slik at 

hele gjengen blir samlet i barnehagen igjen for nye sprell       
 
Håper dere alle har hatt en fin juletid! 
 
 
 

 Info 
-Vi ber om at dere ringer eller sender melding dersom barnet 
deres er sykt eller har fri. Nummeret til avdelingen er 94846796 

-Er det noe dere lurer eller tenker på? Prat med oss i hente- og 
bringe situasjoner eller ta kontakt på 
vilde.hegdal@stavanger.kommune.no / 
habibe.kocaguzel@stavanger.kommune.no 
 
-Husk å merke alt av klær og utstyr med navn. På denne måten 
er det lettere å sørge for at alt kommer tilbake til rettmessig 
eier. 
-For å sikre barnas trivsel i barnehagens utetid er det viktig med 
varme og passelige klær. Se gjerne over om klærne fremdeles 
passer og at votter og luer er på plass.  
-Det vil bli gjennomført foreldresamtaler i januar 
-2. og 3. Januar er planleggingsdager, barnehagen holder da 
stengt 
 

 

      FAU 
-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. 
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Planer for januar og 
februar:  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                      Tema: Vinter og skinnvotten 
 
Vinter  
Rammeplanen for barnehagen sier at de voksne i barnehagen 
skal synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med 
barna om sammenhenger i naturen (2017:53). Denne måneden 
skal vi gjennom lek og felles utforskning se nærmere på årstiden 
vinter. Vi skal bli kjent med vinterens kjennetegn og prate om 
hva som skjer i naturen i denne delen av året. Er vi riktig heldige 
blir det kaldt nok til å eksperimentere med frysing av vann i ulike 
farger og beholdere. Kommer det snø legges planer til side og 
snømann og aking blir fokus når muligheten byr seg!  
 
 
Samefolkets dag: 
Mandag 6. februar markeres samefolkets dag. På gaupene skal vi 
i denne forbindelse bruke hele uka til å se nærmere på fargene i 
det samiske flagget og bruke disse til forming, lytte til joik og 
samisk språk.  
«Barnehagen skal synliggjøre samisk kultur og bidra til at barna 
kan utvikle respekt og fellesskapsfølelse for det samiske 
mangfoldet» Rammeplanen, 2017. 
 
Læringsmål:  bli kjent med eventyret om skinnvotten 
 
Sosialtmål: barna skal oppleve samhold og fellesskap. Vi øver på 
å hjelpe og inkludere hverandre 
 
Nøkkelord: vott, hund, rev, frosk, bjørn 
  
 

Månedens eventyr: 
 

 Skinnvotten 
 
I januar måned starter vi prosjekt rundt eventyret om 
skinnvotten. Skinnvotten er et ukrainsk eventyr gjendiktet til 
norsk av Alf Prøysen. Eventyret vil brukes både som grunnlag for 
språkarbeid med konkreter og høytlesning, og også som 
inspirasjon til formingsaktiviteter og dramatisering. På denne 
måten ønsker vi at alle barna i barnegruppa skal få kjennskap til 
eventyrets handling, og alle de spennende dyrene som følger 
med. Rammeplanen for barnehagen sier at gjennom arbeid med 
kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at 
barna videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert 
ordforråd (2017:48) Å bruke eventyr i språkarbeidet i 
barnehagen gir oss en mulighet til å presentere barna for 
temaer, ord og språkføring som ikke inngår dagligspråket på 
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avdelingen. På denne måten får barna en rikere språkopplevelse. 
Skinnvotten har også regler og sanger som vi skal se nærmere på 
i samlingsstund. 
 

Månedens sang/regle: 

 

Skinnvotten bildesang 
Bjørnen sover 
Mæ sa en liten grønn frosk  
 

 

 

Med vennlig hilsen Zuzana, Bjørn Erik, Habibe og Vilde! 
 

 

 

Auglend barnehagene  


