
 

JANUAR 

Da vil vi starte det nye året med å si godt nytt år til alle sammen og vi 

håper dere alle har hatt ei fin jul! 

Her er en kort oppsummering over hva vi bedrev tiden med i desember. 

Vi hadde julesamling hver dag, vi trakk kalender, sang julesanger og 

hørte på julemusikk. Vi var på julevandring i kirken. Vi hadde nissefest a 

med musikk og samling. Nissen stakk også innom en tur med noe i 

sekken, deretter spiste vi grøt. Så hadde vi det årlige julebordet med 

kalkun og riskrem. Ellers har vi laget julepynt, julegaver og bakt. Vi 

markerte også Luciadagen med foreldrefrokost og sang av 

førskolegruppen. Takk FAU for hjelpen med å arrangere frokost.   

Rampenissen var stadig på besøk og gjorde mange rampestreker på 

avdelingen.  

En måned med mange gode opplevelser for store og små. 

Så vil vi takke dere for en nydelig julelunsj. Det blir satt stor pris på. 

Tusen takk. 
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JANUAR  

 
Språklig fokus 

Gruppene vil konsentrere seg om eventyret om 

«Skinnvotten» og «Snøen som fikk farge». 

denne måneden. De skal fordype seg i de ulike 

dyrene og snakke om antall, form og farge osv.  

Nøkkelord denne måneden vil være: 

• Dyr 

• Vott 

• Vinter 

• Blomster 

• Farger 

• Varm/ Kald 

• Setning: - Kan jeg komme inn…. 

-  Kan du dele……….. 

  

I måneden som kommer vil vi fortsette der 

vi slapp. Førskolegruppa følger den planen 

som er satt opp i forhold til skolen.  

Vi er så heldige at vi har fått et ekstra 

svømmekurs. Vi begynner allerede onsdag 

11. januar og 7 ganger frem i tid.  

Resten av gruppa skal fortsette i 

smågrupper på onsdagene og turdag på 

torsdagene. I januar vil vi ha fokus på 

vinteren. Vi får krysse fingrene for at det 

kommer litt snø i år også.  

 

 

LUCIA-DAGEN 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

Curabitur in dolor 

 

Proin tempor, nunc sit amet scelerisque vulputate, 

urna leo laoreet nunc, posuere ultricies ipsum ligula 

a odio. Nunc convallis magna eget lacus. Curabitur 

condimentum, mauris placerat sagittis ullamcorper, 

purus orci rutrum mi, sit amet convallis dolor urna 

id tortor. Sed a lectus. Suspendisse potenti.   

 

 

VINTER 

 Med nakken kald og full av snø, 

er det nesten så jeg ønsker å dø, 

du verden hvor deilig det egentlig er 

at den skikkelige vinteren endelig er her. 

 

SKOLEELEV I UKE 3,4 OG 5. 
I uke 3 kommer det en skolelev, Tora, 

fra Bergeland videregående skole. Hun 
går på barne og ungdomsarbeider- 

linjen. Hun skal være her i 3 uker. Ta 

godt imot henne.  

EKSTRA KLÆR 

Alle må huske å fylle opp kurvene med varmt 
tøy, hansker og skift. Husk å ta med dressen 

hjem, av og til og vask den.  


