
UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

1 2. 3. 4.

Blir kjent med 

Emilie og Maret

5.

Blir kjent med 

Emilie og Maret

6.

Blir kjent med 

Emilie og Maret

2
Maret er i 

praksis hele 

uken

9.

Blir kjent med Emilie 

Helene på Løvetann 

har TV 

10.

Maleaktivitet 

11.

Gymsal/ fysisk 

aktivitet på 

avdelingen

12.

Musikksamling for 

de eldste og 

Varmlunsj

13.

Lek inne/ ute

3 16.

Grupper 

17.

Grupper på tvers 

18.

Prosjekt: Babblarne

19.

Bursdagssamling

Varmlunsj 

20.

Tur 

4 23

Bursdagssamling 

24.

Grupper på tvers

25.

Gymsal/ fysisk 

aktivitet på 

avdelingen

26.

Musikksamling for 

de eldste og 

varmlunsj 

27

Tur 

5 30.

Grupper

31.

Grupper på tvers  

1. FEBRUAR 

Grupper 

2.

Grupper og 

varmlunsj

3.

Tur 

Minner om ingen nøtter eller mat med spor av nøtter i bygg 1 . 

JANUAR 

PLANLEGGINGSDAGER!

BARNEHAGEN ER STENGT 



JANUAR 

Vi ferier bursdagene til Gabriel 

og Nikodem. Begge fyller 3 år.

HIPP HURRA

I starten av januar kommer 

vi til å fokusere på at barna 

skal bli kjent med Emilie og 

Maret, og dem med barna ☺

Lek på stor avdeling:

Vi er så heldige at vi får

låne Smørblomst, Persille, 

Tusenfryd og Blåklokke når 

de har turdag. Vi kommer

til å ta med oss de eldste 

barna bort på andre

avdelinger for å leke og

utforske sammen. Dette gir

barna en større trygghet til

når de skal starte på ny

avdeling til høsten. Nå blir 

de kjent med de forskjellige 

avdelingene gjennom hele 

våren ☺

Vi observerer at barna blir 

mer og mer opphengte i 

Babblarne. Vi har fått litt 

mer bøker på avdelingen og 

barnehagen har fått et 

større lager. Vi ønsker å ta 

prosjektet et steg videre inn 

i flere aktiviteter, som 

lesegrupper, 

språksamlinger og 

prosjekter. I løpet av 

vinteren og våren vil dere 

se mye mer av disse 

figurene i aktivitetene vi skal 

ha fremover ☺

Endelig er vi i januar, og 

hverdagen begynner for fult. 

Etter en sykdomspreget 

desember og fri fra barnehagen 

ønsker vi å sarte litt rolig. 

Barna trenger å tilpasse seg 

hverdagen igjen, og vi ønsker 

at det skal bli mest mulig 

forutsigbart for alle. Vi kommer 

nå i starten til å gjøre mye av 

de samme rutinene hver dag. 

Rutiner og gjentagelse er med 

på å skape en trygghet for 

barna. Vi skal se behovene til 

det enkelte barna, og kommer 

til å dele dem i mindre grupper.  



Vi ønsker å takke dere for all forståelse i desember da 

bygget var preget av mye fravær ☺

-

Vi ønsker Emilie hjertelig velkommen til Blåbær

Og vi ønsker Maret hjertelig velkommen tilbake til 

Blåbær

Emilie skal jobbe på Blåbær i en 100% stilling

Maret skal dele de resterende 50% til Siri, og kommer 

til å jobbe fast mandag, annenhver tirsdag og fredag

Siri: annenhver tirsdag, fast onsdag og torsdag.

Vi ønsker dere alle en fin måned

Hilsen

Maret, Emilie, Siri & Marie
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