
Månedsbrev Desember - Rødkløver 
 

I desember, januar, februar og mars har vi temaet: «Språk og språkglede». Vi setter i gang med en ny 

temaperiode       

Mål for perioden 

Hovedmål: Personale skal anerkjenne og 

respondere på barnas ulike verbale og 

non-verbale uttrykk og støtte barnets 

språkutvikling. 

Delmål:  

• Sørge for at alle barn får varierte og 

positive erfaringer med å bruke språk som 

kommunikasjonsmiddel, som redskap for 

tenkning og som uttrykk for egne tanker og 

følelser. 

• Bidra til at språklig mangfold blir en 

berikelse for hele barnegruppen, støtte 

flerspråklige barn i å bruke sitt morsmål og 

samtidig aktivt fremme og utvikle barnas 

norskspråklige kompetanse (Årsplanen, s. 

19 og 20. 

Sosiale mål for perioden 

De ansatte skal gå frem som rollemodeller 

og jobbe for å fremheve positivt språkbruk 

og positiv atferd (Handlingsplan for 

psykososialt barnehagemiljø, s. 7). 

Strategier for å nå målene 

Dette ser vi ved at de ansatte:  

- Bruker formelle og uformelle læringssituasjoner.  

Uformelle læringssituasjoner: 

- Bruker språket aktivt sammen med barna gjennom hele dagen.  

- Er til stede og setter ord på barnas sanseopplevelser, slik at dette blir en førstehåndserfaring til begrepene.  

- Passer på at alle barn blir sett og hørt i deres uttrykk.  

- Har gode samtaler med barna der vi undrer oss sammen og alt barna kommer med blir tatt med og verdsatt i 

samtalen.  

Formelle læringssituasjoner:  

- Bruker mye sang og regler.  

- Arbeider med eventyr og leser mange bøker.  

- Legger til rette for språkleker og aktiviteter.  

Vi merker det på barna ved at:  

- Deres språk utvikler seg og ordforrådet øker.  

- De kommuniserer med andre barn og voksne.  

- Tar initiativ til å lese bøker/eventyr.  

- De bruker mye sang i hverdagen. 



Evaluering av måneden som har vært - NOVEMBER: 

Det har vært en spennende temaperiode og fellesskapet på Rødkløver har blitt godt og trygt. Barna 

kan navnene til hverandre, som vi ser i både direkte og indirekte tale. De minste barna som fortsatt 

har lite verbalspråk viser det ved å peke på barnet som de voksne sier navnet til. Barna uttrykker 

gjensynsglede når de ser hverandre igjen og oppsøker hverandre i lek. De vinker til hverandre og er 

glade for å se hverandre når de ankommer barnehagen, og når de skal hjem blir de glade på 

hverandres vegne når de ser foreldrene. De viser også omsorg for hverandre, noe vi ser gjennom at 

de gir hverandre klemmer når de er lei seg, hjelper hverandre, deler og inkluderer hverandre i lek. 

Temaarbeidet videre: 

Vi går inn i en ny temaperiode der vi setter søkelys på språk og språkglede. Vi vil bruke språket aktivt 

sammen med barna gjennom hele dagen og fokusere på den gode samtalen. Vi vil undre oss sammen 

og alt barna sier blir tatt med og verdsatt i samtalen.  

Vi drar frem et nytt eventyr: «Fie og Milo lager jul». Dette vil vi jobbe med gjennom formelle 

læringssituasjoner som fortelling, musikk og rollelek.  

• Å fortelle eventyr vil gi barna en felles referanse. Gjennom repetisjon av fortellinger vil barna 

lære seg innholdet og vi kan oppdage at barna forteller med og sier replikker fra fortellingen, 

eller bidrar på faste ritualer, som snipp snapp snute (Fodstad og Neraas, 2020).  

• Musikk, sang og dans er en kjekk arena for lek, fellesskap og språk. Musikk stimulerer 

språkopplæringen, ikke minst med tanke på barn med flerkulturell bakgrunn. Ofte synger 

små barn med på sanger lenge før de bruker norske ord, og før de forstår meningen med de 

norske ordene (Sund, 2015).  

• Rolleleken er en fin måte å uttrykke seg på for barn, da barnet får muligheten til å ta i bruk 

ny innlærte ord i en språklig dialogsituasjon. Ord får først full ut sin mening når de 

forekommer i en jeg-andre-situasjon med helkonkreter (Haugstad, 2018). 

Sammen med hvitveis har vi laget en språkkalender for desember. Hver dag, frem til 24 desember, 

pakker vi opp et julebilde og snakker om hva som befinner seg på bildet. På denne måten vil barna 

lære seg forskjellige ord forbunnet med julen og få et bedre forhold til julen.  

Annen info 

Vi har for tiden høyt sykefravær hos de ansatte i Bokkaskogen barnehage. Bemanningsbyråene kan 

dessverre ikke levere nok vikarer. Dette betyr at det kan være dager med få ansatte på enkelte 

avdelinger. Vi har vært heldige å få Elora som skal være vikar hos oss nå i desember. Vi organiserer, 

så langt det lar seg gjøre, til det beste for barna. Håper på forståelse for situasjonen.  

Elora er booket 7-14 desember og 16-20 desember.  

Den 23.desember og hele romjulen er vi sammen med hvitveis, vi vil være inne på hvitveis. Da kan 

det være at dere vil møte noen av de ansatte på hvitveis på tidligvakten. Barna kjenner godt de 

ansatte på hvitveis da vi er sammen med dem hver eneste dag, og har grupper på tvers hver fredag. 

Legger ved vaktlisten til disse dagene slik at dere kan forberede barnet på hvem de møter om 

morgenen.  



 

Viktige datoer i desember:  

Tirsdag 13. desember er det en liten Luciamarkering i barnehagen. Da er det Luciafrokost og 

førskolegruppen kommer til å gå Lucia-tog rundt til alle avdelingene. Alle foreldre er hjertelig 

velkommen.  

Fredag 16. desember har vi nissefest i barnehagen. Da blir det risengrynsgrøt, alle er utkledde i 

nisseklær og kanskje kommer nissens hjelper på besøk med noe godt i sekken. 


