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Januar brev 

 

 

Vi ønsker dere alle et Godt Nyttår og håper dere har hatt en fin juletid. 

 

 

Løvehulen-NYTT 
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I januar skjer det mye nytt for barna på Løvehulen. Siri har gått i permisjon, og 

Wibeke har begynt på avdelingen. Vi har allerede forandret litt inne på avdelingen, 

det er kommet et bord, istedenfor 2. Dette håper vi skal gjøre at barna blir en 

mer samlende gruppe, og at de bla. ved måltidet vil få mer glede av hverandre. 

Denne måneden vil det bli mest fokus på at Wibeke og barna skal bli godt kjent og 

trygge på hverandre. For å skape en god avdeling er det viktig at barna er trygge 

på oss voksne. Wibeke kommer også til å sette opp litt tider til en liten 

foreldresamtale, slik at også dere også kan bli litt trygge 😉 Her håper vi at dere 

kan fortelle litt om barna, og at vi kan snakke litt om deres forventninger til oss 

og kanskje vi har noen forventninger til dere. Tider for samtaler vil bli hengt opp 

på tavlen ved inngangsdøren. 

Wibeke er praksislærer for studenter ved Barnehagelærer utdanningen ved Uis, 

og da vil dere bli kjent med noen kjekke studenter denne våren. June og Ansel 

kommer i 4 uker, fra den 13. februar. 

 

Vi vil samtidig prøve oss på et lite «vinterprosjekt» med vann/snø/is. Vi skal prøve 

å fryse forskjellige ting og se hva som skjer når dette smelter. Vi skal ta og føle 

på is og snø (om det blir mulighet til dette) Vi håper værgudene er med oss og 

skaper litt vinterstemning.  

 

Vi skal ha en fortelling som heter «Skinnvotten».  Dette er et Ukrainsk eventyr, 

som er oversatt til norsk av Alf Prøysen. Vi blir kjent med forskjellige dyr, som 

Pilemus Silkehår, Haremann Hoppsadans, Revemor Silkesvans, Ulven Aldrimett, 

Villsvinet Trynebrett, Friskefrosk Langelår og Bjørnen Labbdiger. Her vil vi ha 

fokus på vennskap og det å la alle få være med i for eksempel lek. Vi vil ha bøker 
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til fortellingen, og en «eventyrboks» med figurene, noe som vil hjelpe barna å 

forstå fortellingen bedre. Vi vil også prøve å dramatisere fortellingen. 

 

Rammeplanen for barnehager sier: 

 «I barnehagen skal barna få mulighet til å erfare ulike formidlingsmåter av tekster og 

fortellinger, som kilde til estetiske opplevelser, kunnskap, refleksjon og møter med språk og 
kultur.» 
 

 Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at 

barna 

• uttrykker sine følelser, tanker, meninger og erfaringer på ulike måter 

• bruker språk til å skape relasjoner, delta i lek og som redskap til å løse 

konflikter 

• videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd 

• leker, improviserer og eksperimenterer med rim, rytme, lyder og ord 

• møter et mangfold av eventyr, fortellinger, sagn og uttrykksformer 

• opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale 

 

Vi håper på et godt samarbeid, og ta kontakt om det er noe dere lurer på. 

Paulina, Ailin og Wibeke 

 

 

 

 

 

 

Husk å abonnere på hjemmesiden vår. 

Her kommer det månedsbrev rundt 

den 1. hver måned, og det vil bli lagt ut 

bilder etc i løpet av måneden. 

Månedsbrev på papir kommer bare 

denne måneden       

Fruktmåltidet: 

Husk at vi bare serverer frukt på ettermiddagen. 

Trenger barnet ditt mer mat, ta med en matboks 

      


