
Månedsbrev desember for avdeling Hvitveis 

 

I desember, januar, februar og mars har vi tema «Språk og språkglede».  

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:  

• De ansatte skal gå frem som rollemodeller og jobbe for å fremheve positivt språkbruk og 

positiv atferd. (Handlingsplan for psykososialt barnehagemiljø, s. 7). 

For å nå disse målene skal vi ansatte være bevisste på vår egen rolle som språklige forbilder og bruke 

aktivt språkbruk i alle hverdagssituasjoner. Vi skal ha en anerkjennende måte å kommunisere med 

barna, og vi skal passe på at alle barna blir sett og hørt i deres uttrykk. Når barna har sanseopplevelser, 

må vi passe på å være til stede for å kunne gi barna begreper på det de sanser. Vi skal fortsette med 

vennegrupper, slik at det er lettere at alle barn får komme med sitt uttrykk. Vi skal ha gode samtaler 

med barna der vi undrer oss sammen, og alt barna kommer med blir tatt med og vedsatt i samtalen. 

 

Evaluering av måneden som har vært 

Da var temaperioden «Vennskap og fellesskap» over og vi har jobbet mye med å skape felles 

opplevelser og erfaringer blant barna både sammen hele avdelingen, men også i mindre grupper. Vi ser 

at barna har funnet seg godt til rette på Hvitveis og at vi har fått et godt fellesskap hos oss. Dette ser vi 

ved at barna storkoser seg på avdelingen og det er mye latter og humor blant barna. Vi ser at barna kan 

navnene på både barn og voksne på hvitveis, dette viser de med direkte og indirekte tale.   

Noe av det vi har vært opptatt av er at alle barna skulle bli trygge på avdelingen, men også at de skal 

ha det godt og gøy sammen. Barna skal lære seg selv å kjenne, men det er også viktig å lære de andre 

barna å kjenne. Barna opplever, erfarer og velger måter å være-i-verden på som er tilgjengelige og 

hensiktsmessige for dem, derfor er noen av strategiene som mange av barna har tilegnet seg er å slå 

eller å dytte. Disse strategiene har vi jobbet aktivt med for å endre. Når et barn slår eller dytter 

forklarer vi dem at de må være gode med de andre og viser dette ved å styrke forsiktig på barnet. 

Deretter forklarer og viser vi at det andre barnet blir lei seg og får vondt. Vi ser at effekten dette har 

hatt er at det er mye mindre slåing og dytting blant barna, og barna går rundt og stryker og klemmer 

mye mer på hverandre. Vi ser at de har mye omsorg for hverandre og at de vil hjelpe hverandre. De 

finner papir til hverandre om noen har snue, og at når et barn er lei seg, så kommer de andre barna bort 

for å kose og trøste. De inkluderer hverandre i lek og deler leker. De er glade for å se hverandre på 

morgenene og sier «ha det bra» når noen skal hjem. De eldste barna føler seg store og synes det er 

veldig kjekt å få hjelpe de som er mindre. Humor, tøys, sang og latter er det mye av gjennom hele 



barnehagehverdagen vår. De roper på hverandre og leker godt sammen og vi ser at de kjenner på en 

stor glede av å være sammen.  

 

Temaarbeidet videre 

Selv om barna lærer mest gjennom uformelle læringssituasjoner presiserer Høigård (2013) at barna 

også behøver formell språklæring som vanlige barnehageaktiviteter i lek, musikk, samtale og 

lesestunder, som er systematisk tilrettelagt av personalet også er viktige, derfor kommer vi til å ha 

eventyrsamlinger, lesestunder og sangsamlinger. 

I rammeplan for barnehagen står det «Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal 

barnehagen bidra til at barna opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og 

ssamtale.» (Utdanningsdirektorartet, 2017, s. 48). Derfor kommer vi til å jobbe mye med bøker. 

Ordforråd og omgrepsforståelse hos barn blir utviklet av lesing eller «pratelesing» av bøker og kan 

være med på å skape en leseglede hos barnet. Det at vi voksne involverer oss i lesingen vil være særlig 

verdifullt for et barns forståelse og opplevelse av litteraturen. Det å nyte litteraturen og ha mulighet til 

å leve oss inn i den handlingen den forteller om er grunnen til at vi leser. Det at formidlingen av 

tekstene skjer i samspill med barna er et viktig prinsipp for høytlesningen. Gjennom blikk og gester, 

smil og nikk må det være kontakt mellom leseren og lytteren, og det er åpning for at barna kan 

respondere spontant gjennom både verbalt og kroppslig uttrykk. 

Vi kommer til å ha et ekstra fokus på begreper som har med jul å gjøre denne måneden. Derfor er 

julekalenderen vår en begrepskalender der vi åpner et nytt begrep hver dag.  

 

Info til foreldre: 

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 Savita og Ahmet 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. 

Savita er booket: 08.desember-9.desember, 15.desember-16.desember, 22.desember-23.desember. 

Ahmet er booket: 05.desember-07.desember, 12.desember-14.desember, 19.desember-21.desember, 

27.desember-30.desember. 

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

det være at dere vil møte noen av de ansatte på rødkløver på tidligvakten. Barna kjenner god de ansatte 

på rødkløver siden 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.  

 

 Fredag 23. Tirsdag 27. Onsdag 28. Torsdag 29. Fredag 30. 

TV Annelin 

Marthine 

Kari Hilal Hilal Marthine 

TM Hilal Marthine  Marthine  Annelin 

SM Savita  Ahmet Ahmet 

(08.15-

15.45) 

Ahmet Ahmet 

SV Kari Hilal Marthine Annelin Hilal 
 



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.  

 

Husk å ta jevnlige titter oppi skuffen til barna for å sjekke at barna har nok skiftetøy i barnehagen. Nå 

er det blitt veldig kaldt ute, derfor kan det være greit å ta med 2 luer, en til å ha ute, og en litt tynnere 

til å sove i. To sett med ull/fleece kan også være greit å ha på plassen, ett sett til å sove i, og ett til å ha 

under regntøy. Det kan også være godt å ha et par ullsokker som barna kan ha på beina når de skal 

sove, og gjerne noen små ullvotter til hendene.   

Pass på at barna har en varm og god vinterdress, vintersko, regntøy og støvler på plassene sine. Disse 

skal henge ute i yttergarderoben i skapene der ute. Alle sko skal også være ute i yttergarderoben. Skal 

du gå inn i garderoben, ta av deg skoene eller ta på de blå sokkene over skoene før du går inn i 

garderoben. Dette er for å ikke få masse sand, vann og ol. inn i garderoben. Vi bruker ofte garderoben 

til å ha forskjellige aktiviteter, og da er det dumt å måtte bruke unødvendig tid på å rengjøre gangen 

før vi skal bruke den, også blir det lettere for vaskepersonalet å rengjøre garderoben. 

På grunn av lite personal på huset har det ikke vært mulig å starte på foreldresamtalene enda, så vi 

avventer disse til januar. Håper på forståelse for dette. 


