
Månedsbrev januar 2022 

1. Planmål for perioden (Hentes fra prosessplanen) 

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.  

 

2. Sosialt mål for perioden 

Ansatte i barnehagene skal arbeide for å forhindre krenkelser og mistrivsel, og for at 

barnehagemiljøet bidrar positivt til barns helse, trivsel, lek og læring. Handlingsplan 

for psykososialt barnehagemiljø s. 3  

  

3. Evaluering av måneden som har vært  

 På Blåklokke ble julemåneden fylt av julekos, pakkelaging og diverse kjekke 

aktiviteter. Vi leste om Pulverheksens juleeventyr hver dag og barna syntes den var en 

veldig god og morsom historie. Vi bakte pepperkake og laget julepresanger fra 

forskjellige typer formingsmaterialer. I tillegg har vi hatt trekking av julekalender som 

barna gledet seg til i samlingen. 

Førskolegruppa gikk Lucia tog i hele barnehagen for å markere Luciadagen. Vi 

har og hatt nissefest der vi fikk besøk av julenissens hjelper midt i samlingen og delte 

ut pakker til barna. Vi skulle gå på konsert i konserthuset, men planen falt bort grunnet 

strengere koronarestriksjoner. 

 

4. Temaarbeidet videre  

Vi har fortsatt språk som fokus i januar. Vi fortsetter med språkleker, språkgrupper og 

dialogisk høytlesning. Vi skal tegne, male, dramatisere og ha det gøy mens vi hjelper 

barna til å utvikle sitt språk.  

Vi går tur på mandagene igjen. Da er det viktig at barna er på avdelingen før kl10. 

 

5. Viktige datoer  

03.januar – Planleggingsdag 

04. januar- Pias 3års bursdagsfeiring 

27.januar – Andreas fyller 6 år 

28. januar – Pulverheksen og venner skal på ball (barna skal kle seg ut som heks, 

prins, politi, tyv/pirat, eller bare fine klær denne dagen) 

         Det blir buffet til lunsj på avdelingen. 

 

P.S. 

Vennligst hjelp oss til å holde gangen ren og i orden. Vi ber dere derfor å fylle skapet 

med tingene som barna trenger i hverdagen. Unødvendige ting må tas med hjem.       

Tusen takk! 


