
MÅNEDSBREV JANUAR 2023 
MÅNEDEN SOM GIKK: DESEMBER 

For en kjekk julemåned vi har hatt! Rampenissen kom på noen få besøk, han pakket in gardero-

bene, satte øyne på melkekartonger, toalettrull på pepperkakene, hang opp sko i vinduene, 

spiste litt lussekatter på kjøkkenet osv. Noen dager tok han seg hvile og fulgte godt med på  

barna. Juleverksted har vært en stor del av måneden, det var et prosjekt å få lage julegavene og 

det har vært koselig! Å få snø i noen dager var helt MAGISK. Barna storkosa seg med aking hver 

dag og det var så deilig å se at alle hadde det gøy i snøen. Kaja har vært samlingsmester hele 

desember og hatt veldig kjekke julesamlinger for oss. Barna har blitt så gode på julesangene så 

vi gleder oss til neste år å bygge videre på julesang repertoaret. Tigerklubben tok seg turen opp 

til Bergåstjern sykehjem der de sang med resten av regnbuekoret for beboerne der og det satte 

de stor pris på. Lucia tog ble gjennomført og barna snakket om at de hadde spise lussekatt hele 

dagen. Tur til pepperkakebyen ble det og masse god lek har vi hatt. Vi vil takke for denne     

høsten og gleder oss mye til fortsettelsen!  

MÅL OG INNHOLD: JANUAR 

I Januar kommer vi fortsette å ta det litt med ro og komme oss tilbake i våre vanlige rutiner.  

Lekegrupper og språkgrupper skal vi starte opp igjen. Det blir deilig å komme seg på flere turer i 

nærområdet. Barna opplever mer og mer mestring når vi er på tur og det er veldig kjekt å se de 

utfordre seg i ulike situasjoner.  

Månedens tema blir Vinter. Barna undra seg litt herom dagen hvorfor det ikke var noen blader 

på trærne så det blir passende å utforske litt på naturens kretsløp, og se hva som vokser på vin-

teren og hva som går i dvale. Vi får undre oss over forskjellen på høst og vinter og se om vi  

merker så godt forskjellen her i Stavanger. Eksperiment er alltid gøy,  så vi får se om vi får til å 

lage litt snø eller vår versjon av snø. Kanskje vi får prøve å fryse forskjellige gjenstander vi      

finner på avdelingen og se hva som skjer når det får tine. Dette er i tråd med det som står i 

rammeplanen, vi skal bidra til at barna «opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfe-

nomen og fysiske lover» (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 52).  Vi kommer lese mye bøker 

som vanlig og fortsette å ha fokus på barnas språkutvikling.  

Tigerklubben skal begynne på svømming 13 januar! Romlingene og Sjøhestene kommer samar-

beide og gå i lag opp til Eiganes. Det blir svømming 7 ganger og kurset avsluttes 24. februar. 

I januar skal vi fortsette å ha vikar. Denne gangen får vi samme person hver dag som blir hele 

måneden og det gleder vi oss til.  

Godt nytt år! 

Hilsen, Janne, Åse Brit, Kaja & Dagny 



MÅNEDENS LITTERATUR 

 

 

NØKKELORD 

VINTER, SNØ, SLAPS, IS, KALDT, 

VIKTIGE DATO & INFORMASJON 

• 2 januar—planleggingsdag.     

Barnehagen er stengt. 

• 6 januar— LEKEDAG! 

• 13. januar—Tigerklubben         

begynner på svømming.   Pakke-

liste kommer. 

• Husk å gå gjennom alle ekstra 

klær, se hva som mangler og fyll 

på.  

• Husk å ta hjem vinterdress & 

regntøy til vask når det er 

skittent.  

SANGER, RIM & REGLER 

• Se nå snør det 

• Det snør, det snør 

• Det var reven, rotta og grisen 

• Snekrystaller, sne på bakken 

• Ellinga, vellinga, vatlandsguten 


