
Månedsbrev Januar
Laksene 2023



Nytt år og nye opplevelser
Vi er godt i gang med nye opplevelser på Laksene. Vi 
har valgt å fortsette med årstidene og har nå fokus på 

VINTER. 

Vi har utforsket naturen og hatt noen turer i det kalde 
været. Vi har blant annet sett og kjent på snøkrystall.



«Det var en gang en gammel mann som gikk tur 

med hunden sin gjennom skogen en vinterdag. 

Så mistet han den ene votten…»

Skinnvotten er et eventyr 

fra Ukraina som er 

oversatt til Norsk. Det 

som er spennende med 

skinnvotten er alle de 

små og store dyrene 

som på magisk vis får 

plass inn i den lille 

votten. 

Vi skal jobbe med 

eventyret om 

skinnvotten i en periode 

frem mot påske. 

SKINNVOTTEN



MATPROSJEKT
I jula ble det mye snakk om mat sammen med 
barna på Laksene. Barna uttrykket både ønske 
om å være mer på kjøkkenet, i tillegg til at vi har 
et par kresne vesen på gruppa. Vi bestemte oss 
derfor for å fokusere litt på mat fremover. 
Fokuset skal være matglede hvor barna skal få 
smake, bake og lage. 

Barna skal da være med på å tilberede og 
skrelle gulerøtter, poteter, squash og annet som 
vi alle skal smake på under lunsjen. Målet er at 
flere kanskje tørr å smake når de ser at andre 
smaker. 
Samtidig skal barna være med på 
bakeprosesser ved å måle opp, røre rundt, steke 
og smake. 

Utenom brødmåltider og havregrøten som vi 
har hver uke har vi i januar blant annet laget 
grove rundstykker, skrelt og kokt gulerøtter, hatt 
mye agurk, paprika og tomat og laget vafler av 
havregrøtrester. 

«Barnehagen skal ivareta 
barnas rett til 

medvirkning ved å legge 
til rette for og oppmuntre 

til at barna kan få gitt 
uttrykk for sitt syn på 
barnehagens daglige 

virksomhet» jf. 
barnehageloven § 1 og § 3, 
Grunnloven § 104 og FNs 
barnekonvensjon art. 12 

nr. 1. Rammeplanen



Hva skjer i 
Februar?
Personalet fremover: 

En eller to av oss - Anne, Maiken eller 
Mariann er som regel alltid på plass. I 
tillegg har vi Sümeyye som er i 
barnehagen hver eneste dag 

Vebjørn har dessverre sine siste dager 
på Laksene i februar. Han reiser nemlig 
til Asia i slutten av februar. Siste dag på 
Laksene blir derfor den 15 februar. 

Heldigvis for oss får vi nå Tiril som skal 
være på Laksene 100% fra 1 februar.  

Uke 5 - Samenes uke: Vi skal denne uka bli 

bedre kjent med samene. 

6 feb: Samenes dag

7 feb: Vi starter opp med grupper på tvers 

med Flyndrene

17 feb: Bollefest

22 feb: Vi feirer en 3 åring ☺

23 feb: Karneval – (vi har kostymer om noen 

vil låne) 

Uke 9 – vinterferie: Ferielapper kommer snart, 

men send oss gjerne en sms om dere vet at 
barnet skal ha fri. (det gjelder all ferie). 

Alle bør være på plass innen 09.15 hver dag –
hvis ikke - send oss en melding ☺



Litteratur Rim og regler Sanger Språk

Skinnvotten Skinnvotten-regle

Snøkrystaller 

7 dyr i votten

· Se nå snør det ·

Det snør, det snør 

· Skinnvotten 

· En liten grønn frosk 

· Haren uti gresset

· Mikkel rev

· Bjørnen sover

Nøkkelord til vinter: 

dress, vintersko, 

hansker, votter, lue, 

hals. 

Nøkkelord til 

skinnvotten: 

Skinnvott, mus, frosk, 

hare, rev, ulv, villsvin, 

bjørn, mann, hund

Forming Grovmotorikk Matte Sosialt

Jobbe med is og 

kulde

Jobbe med dyrene i 

skinnvotten

- Vi leker og hermer 

etter de ulike dyra vi 

møter i historien om 

skinnvotten. 

- Vi dramatiserer 

historien om 

skinnvotten

- Hinderløype

Hovedfokus på: 

Størrelser, 

romforsåelse, 

avstander og fart.

Fellesskap

Glede

Nye lekegrupper

Matopplevelser

Karneval
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