
AUGLEND BARNEHAGE 

MÅNEDSBREV RØD BASE - JANUAR 2023               

Evaluering av desember:  
 
 

 
 
 

Der var desember måned og et helt år forbi. Desember har vært en 
måned fullt av juleforberedelser på rød avdeling. Blant annet har vi 
gjennomført juleverksted. På juleverkstedet har vi laget ulike julegaver 
til dere foreldre og vi har bakt lussekatter. Desember har også vært 
fullt av ulike arrangementer i barnehagen. Blant annet har det blitt 
arrangert nissefest der barna kledde seg ut som nisser og det ble også 
Lucia markering i barnehagen. Under Lucia markeringen ble det 
servert lussekatter som barna selv hadde laget. I samlingsstunden vår 
har barna blitt kjent med reglen om «Nisse rød, og nisse blå». 
Julekalenderen vi hadde på rød denne måneden var en 
tegnspråkkalender. Hver dag ble det trukket et bilde med en gjenstand 
og et tilhørende tegn. Ellers har vi også hatt hyppige besøk av 
julenissen på rød. Hver gang nissen var på besøk sang vi «På låven 
sitter nissen». 

 
  
 
Vi ønsker å takke dere for året som har gått, 
og vi ønsker 2023 velkommen. 
   
 
 
 
 
 
 

 

Planer for januar: 
 
 

 
 
 

Godt nytt år og velkommen 2023.  
 
Et av temaene på rød denne måneden kommer til å være vinter. Vi 
skal snakke sammen med barna om hva som kjennetegner denne 
tiden av året. Det skal bli gjennomført ulike forsøk og 
formingsaktiviteter relatert til årstiden. Barna skal også få bli kjent med 
sanger som beskriver vinteren.  
 
Fra den 09.01.22 kommer det to studenter fra første året på 
barnehagelærerutdanningen som skal være sammen med oss på rød. 
Disse studentene har vært hos oss tidligere i høst og er dermed kjent 
med barnegruppen. Studentene skal være hos oss i fem uker og 
gjennomføre ulike oppgaver sammen med barna.  

Månedens tegn: Vinter                                                      Snø  
 
                                                                                      
                                                                                
 
 
 
                                                                     
                                                                 

Månedens 
bok/eventyr/sang: 

«Det snør det snør», «Snømannen Kalle». «Vinter Vrimlebok».  

 

Glede, trivsel, lekested –Det er Auglend barnehage det ! 


