
MÅNEDSBREV JANUAR/FEBRUAR – SKILPADDENE 

 

 

Godt nyttår! Vi ønsker året 2023 velkommen. 

Desember ble en fin måned på Skilpaddene. Vi fikk gjennomført mye av det som vi hadde 

planlagt, på tross høyt sykefravær både bland barn og ansatte i desember. Vi hadde 

julesamlinger og nisseskjeggkalender. Vi skapte fin julepynt og gaver. Desember dagene ble 

fylt av musikk og julesanger. Vi hadde en kjekk nissefest og fin tur til kirken.  

 

I januar og februar vil vi fordype seg i eventyret om Skinnvotten. Skinnvotten er et ukrainsk 

folkeeventyr som er gjendiktet av Alf Prøysen. Dette er et eventyr barna som har gått en 

stund i barnehagen kjenner, og liker godt. En mann er ute og går tur med hunden sin. På 

turen mister mannen votten din. Etter hvert flytter flere og flere dyr inn i votten. Vi skal bli 

kjent med de forskjellige dyrene som bor i skogen. Eventyret er et ramseeventyr. Det bygger 

på gjentakelse, der episodene i eventyret skjer igjen og bygger på den forrige. Gjentakelse 

gjør eventyret og hendelsene kjent for barna og eventyret får preg av en regle. Regler er noe 

barna liker godt.  

Ramseeventyr er en lek med, og en fin måte å opparbeide et positivt forhold til språk. 

Ramseeventyr er også en måte å lære seg å trene opp sin evne til å huske. Videre er 

ramseeventyr en lek med rytmer. Vi ønsker å formidle eventyret gjennom bøker, sang, 

muntlig formidling med bruk av konkreter og figurer. Gjennom lek, og å leke med eventyret 

ønsker vi å inspirere til dramalek. Vi ønsker også å bruke digitale verktøy i møte med 

eventyret. I arbeid med skinnvotten og andre eventyr vil barna: 

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

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

• videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd 

• utvikler forståelse for grunnleggende matematiske begreper 

• leker og eksperimenterer med tall, mengde og telling og får erfaring med ulike måter 

å uttrykke dette på 



Det er også sanger og regler som følger med eventyret. Da vi er godt kjent med eventyret 

ønsker vi å bruke til dramalek i mindre grupper. 

 

På skilpaddene vil vi alle ha det fint sammen. Trivsel og trygghet i barnehagen og på avdeling er 

avgjørende i utviklingen for oss alle. Å utvikle sosial kompetanse er en kompleks evne som 

utvikler seg i takt med språket og den kognitive utviklingen. Samtidig er barn svært ulike i sin 

utvikling og modning, og vil trenge ulik grad av støtte fra voksne. Både foreldre og ansatte i 

barnehagen spiller en viktig rolle i barns liv. Det er viktig å lære barn å være sammen på en 

positiv måte, samt å kunne samhandle med barn og voksne på en grei måte. 

 

For å utvikle sosial kompetanse må barnet mestre ferdigheter innen fem områder 

1. Empati og rolletaking – innlevelse i andre menneskers følelser og forståelse for 

andres perspektiver og tanker. 

2. Samarbeide.  Prososial atferd – positive sosiale holdninger og handlinger som 

å hjelpe, oppmuntre, dele med andre, anerkjenne, inkludere, vise omsorg for osv. 

3.Selvkontroll – å kunne sette egne behov litt til side, inngå kompromisser, inngå 

felles avgjørelser, klare å takle og stå i konflikt over noe tid og vente på tur  

4. Selvhevdelse – kunne hevde seg selv og egne meninger på en god måte, og tørre å 

stå imot gruppepress og ta initiativ til, positiv kontakt og til å bli med i  lek og 

samtaler. 

- Lek, glede og humor – å kunne skille lek fra annen aktivitet, tolke lekesignaler, og å 

la seg rive med og føle glede, slappe av, spøke og ha det moro. 

5. Selvkontroll. Det å kunne justere seg etter omgivelsene og sine 

følelser/emosjoner.  

 

Det er balanse mellom disse ferdighetene som utgjør sosial kompetanse. Sosial kompetanse 

må trenes på og læres på ulike arena som hjemme, fritid og i barnehagen.  

Ved å styrke den sosiale kompetansen kan vi forebygge mobbing, ekskludering og andre 

former for krenking. 



Barn lærer sosial kompetanse gjennom trygge, tydelige, varme, lydhøre og omsorgsfulle 

voksne som ser barnet, og er opptatt av å tolke og finne ut av hva adferden betyr. Voksne 

som er opptatt av sin relasjonskvalitet og er bevisst på å gi alle barn gode relasjonelle spor i 

barns hjerter. Det er viktig for utviklingen av sosial kompetanse.  Barnehagen er en viktig 

læringsarena der barn får hjelp og støtte til å hevde seg selv, få utvikle evnen til å forstå 

andres følelser og ta hensyn til andres følelser og opplevelser. 

Vi må være gode rollemodeller gjennom å støtte opp under barnas positive, sosiale 

samhandling. Bekrefte det gode barna gjør i samspill med andre. 

 

Elin har fått ny jobb. Hun skal nå over til skolen. Hun har sin siste dag hos oss fredag 20. 

januar. Vi ønsker henne lykke til i ny med nye utfordringer og ny jobb. Sebastian Lura-Wiik 

begynner hos oss mandag 23. januar. Sebastian har jobbet både på Trestubben og Småtroll 

og barna kjenner han godt fra før. Vi ønsker Sebastian velkommen til oss på Skilpaddene. 

Christine, som har vært utfører hos oss på Skilpaddene skal også over i ny jobb. Hun har siste 

dag hos oss onsdag 11. januar. Vi ønsker henne lykke til i ny jobb. 

 

Mandag 9. januar kommer også 1. års studentene, Thea og Malin, fra UiS tilbake i praksis hos 

oss. De skal være i praksis i 5 uker. Vi gleder oss til å treffe dem igjen. 

 

Praktisk informasjon: 

• Se over ekstratøyet. Barna blir kalde på hendene nå på vinteren, alle må ha 

vanter/hansker på plassen. 

• Fint om alle tar med dresser/regntøy på fredager til vask.  

• Skilpaddene ønsker ikke medbrakte leker i barnehagen.  

• Dersom deres barn har fri, eller ikke kan komme i barnehagen av ulike grunner er det 

fint om avdelingen får beskjed om dette innen kl. 0930. Det er også viktig at barna er 

i barnehagen innen kl. 0930. Da starter dagen aktiviteter/turer o.l. 

 



•  Telefonnummeret til skilpaddene er: 957 68 210. Mail: 

gudny.sigurdardottir@stavanger.kommune.no 

 

Viktige datoer i januar og februar 

• 2. januar Planleggingsdag. Barnehagen stengt. 

• 6. februar Samenes nasjonaldag.  

• 10. februar Karneval i barnehagen. Mer info kommer. 

 

Bursdager i januar og februar 

3. januar  Gudny! 

9. januar  Linn! 

2. februar Sondre 5 år! 

7. februar Maud 5 år! 

 

Er det noe dere lurer på eller ønsker å melde tilbake til oss, både ris og ros, ikke nøl med å ta 

kontakt med noen av oss på avdelingen. 

Hilsen 

Gudny   Elin   Linn   Ida Marie Sebastian Tina   

 

 

 

   Thea  Malin   
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