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Evaluering  
av januar 
 

 
 
 
 

I januar startet vi med tema Folk og røvere i Kardemomme by, og vi 
har begynt å bli kjent med noen av de som bor i denne byen. Vi har 
hengt opp bilder av karakterene og snakket om hvilke roller de har i 
byen. Både de yngste og de eldste barna har fått lære om Tobias i 
tårnet, og hatt fokus på ulike typer vær. De yngste barna har laget 
kikkert, og de eldste har tegnet hatt aktivitet der de malt løven. Barna 
har fulgt med når de voksne har malt på vinduet, og det har vært 
mange fine samtaler omkring disse bildene. 
 
Førskolebarna har startet på svømmetrening, noe som de både gledet 
seg og kanskje gruet seg litt til. I løpet av de fire gangene vi har vært 
der ser vi stor fremgang. Ikke bare i bassenget, men også på å klare 
seg i garderoben, og å ha kontroll på sine egne ting.  
 
På mandagene har Unni og Mia fortalt og dramatisert eventyret om 
Skinnvotten for de eldste barna. Barna har også fått være med å spille 
forskjellige roller. De har laget flotte bilder med vintermotiv, klippet vott 
og alle dyrene som kryper inn i votten. Bildene henger på avdelingen. 
 
 

Planer  
for februar 
 

     
 

        
 

 

Vi fortsetter med tema Folk og røvere i Kardemomme by i februar. 
Tema er felles for barnehagen, og barna syns det er kjekt når de 
kjenne igjen de ulike figurene og husene på andre avdelinger. Vi tar 
nok noen besøksrunder for å se hva de andre har laget. 
Naboavdelingen har laget et flott hus, som våre barn har vært så 
heldige å få leke i av og til. 
 
6. februar er det samefolkets dag. Vi skal bruke litt tid på å bli kjent 
med det Samiske flagget og hva fargene representerer, ulike 
tradisjoner og drakter.  
«Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til 
at barna kjent med at samene er Norges urfolk, og får kjennskap til 
samisk kultur.» Rammeplan for barnehagen 
 
17. februar er det karneval i barnehagen, og barna kan kle seg ut. 
Kanskje får vi se noen av folkene i Kardemomme by i år?  Lekevåpen, 
som sverd og lignende, lar vi ligge hjemme. Denne dagen blir det 
fellessamling på dramarommet og disko på avdelingen. 
 
I uke 8 kommer det internasjonale studenter fra UiS til oss. De skal 
være her i en uke, og syns sikkert det blir spennende å se hvordan 
barnehager drives i Norge.  
 

Tegn i fokus:       
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Praktiske 
opplysninger: 
 
 
 

 
 

 
- Vi ønsker at barna har med seg en ren vannflaske i sekken 

hver dag.  
 

- Ta med yttertøy hjem til vask hver fredag, og når det er behov. 
Sjekk også kurvene for byttetøy, slik at de alltid har ekstra. 
Klær som passer årstiden – og barnet. 
 

- Har du noe å diskutere med FAU? Du kan gjerne ta kontakt 
med representanten på din avdeling. Se kontaktinformasjon på 
tavlen i garderoben.   
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