
HILLEVÅG BARNEHAGE 

Månedsbrev for Pandaene.     Januar 2023              Tema: Skinnvotten og vinter. 
 

Evaluering av 

forrige måned 

 

 

Hei foreldre på Pandaene! 

Hei igjen og godt nyttår alle sammen! Håper dere har hatt en fin jule – og 

nyttårsfeiring, og er klare for å ønske det nye året velkommen! 

Desember måned var en aktiv måned med masse julestemning. Vi hadde 

juleverksted, bakte julekaker, og hadde en koselig nissefest.  

 Luciafeiring var fin, og vi lagde lussekatter. Vi har hatt stemningsfulle 

samlinger hver mandag, hvor vi har tent lys og sunget. Det ble koselige 

mandagsmorgener hvor vi kom i julestemning, til glede for mange små og 

store barn. Vi sang og danset til sangene «så går vi rundt om en enebærbusk», 

«jeg gikk meg over sjø og land» og «på låven sitter nissen». 

 

 

Planer for januar 

 

 

 

 

I januar skal vi ha temaet: «Skinnvotten og vinter» 
 
Hovedmål: Øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk. 
Læringsmål: Styrke og utvikle fantasi, skaperglede og kreativ tenkning. 
Sosialt mål: Oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. 
 

Nå skal vi rette oppmerksomheten vår mot eventyret om «Skinnvotten» Dette 

er et Ukrainsk folkeeventyr som er oversatt av Alf Prøysen. Her får vi møte 

ulike skogsdyr som flytter inn i en mistet vott i skogen. Vi møter blant annet 

«Pilemus Silkehår», «Friskefrosk Langelår», «Haremann hoppsadans», 

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

«Bjørnen Labbdiger». Vi gleder oss til å komme i gang med arbeidet. 

 

Rammeplanen sier at barnehagen skal legge til rette for at barna får 

videreutvikle sin begrepsforståelse og bruke et variert ordforråd. 

 

Vi skal med dette eventyret legge til rette for at barna får et positivt forhold til 

tekst og bilde, og at barna skal inspirere til fortelling og samtaler. Dette skal vi 

gjøre gjennom å jobbe med eventyret i forming og rollespill som barna selv er 

med på.  

Nøkkelord: Vott, vinter, mus, snø, skog, hare, frosk, rev, ulv, villsvin og bjørn. 

 

Vi kommer til å utvide fortellingen basert på barnas framskritt. I tillegg får vi 

trent på sosiale ferdigheter i små grupper. Barna skal ha det kjekt og få en 

positiv opplevelse! 

 

Barna skal bruke kreativiteten sin ved å delta i ulike og varierte 

formingsaktiviteter.  

 

Selvstendighetstrening: Vi fortsetter med selvstendighetstrening. Vi øver på å 

gå på do for de som vil det, kle på seg selv, rydde kopp og tallerken selv og ha 

ukens hjelper, som velger matsang, deler ut vannflasker til de andre osv. 

 

I samlingene fokuserer vi på sosial kompetanse og bruker vennebøkene med 

pinnsvin og kanin, hvor fokuset er å dele, vente på tur, si unnskyld, bli enige, 

roe seg ned, si stopp osv.  



 

 

Månedens 

bursdags barn: 

 

 
 

 

 

 
 
 
Mathias 2-år! 02. januar Hipp hipp hurra! 
 

Praktiske 

opplysninger 

 

 Planleggingsdag 2. og 3. januar: barnehagen er stengt 

- Frokost kl 8.00- 8.30.  

- Planlagte aktiviteter starter fra kl 09.30 

-Vi anbefaler ullbody/trøye, ullstilongs og ullsokker innerst mot kroppen. 

-Alle foreldre må ta med regntøy og dresser til vask hver fredag. Dette for 

at vi skal få rengjort garderoben og at barna skal ha rent tøy når uken  

starter. 

-Sjekk også skuffene på badet, og at tøyet passer. 

- Fint om dere kan merke alt av klær, sko og utstyr. 

-"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." 

 

 

Månedens sang/ 

regle/bok/eventyr. 

 

 
 

 

Bok: Skinnvotten 

Vinter vrimlebok 

 

Sanger: 

-Jeg heter januar 

- Bjørnen sover 

- Små froskene 

- Mikkel rev 

-Når en mus skal ut å gå 

-Det snør det snør 

-Se nå snør det, ja det gjør det 

 

Vi ser fram til en god begynnelse på ett nytt år. 

 

Nina, Anita, Saliha og Paula 


