
Månedsbrev for januar – Skogstroll  

 

 

 

Godt nyttår alle foresatt/foresatte! 

 

Vi ønsker dere alle en harmonisk, gledefylt og kjært nytt år. Vi håper dere alle har hatt en fin jul – og nytt 

års tid i desember måned. Tenk at vi allerede er i 2021! Vi på Skogstroll ser frem til et spennende, 

læringsrikt, gøyalt og harmonisk år i vente.  

 

Desember måned var fylt med førjulsaktiviteter som baking av lussekatter, pepperkaker og serinerkaker. 

Ved baking fikk barna felles positive opplevelser – når barna får være med å lage maten i barnehagen, blir 

maten en del av et pedagogisk opplegg hvor flere mål i rammeplanen blir ivaretatt. På kjøkkenet blir lukte- 

og smakssansen utfordret i særlig stor grad for våre små. Barna får eksperimentere og smake på ulike 

smaker. Med mat som pedagogisk verktøy tar barna i bruk fantasien, den kreative tenkingen og 

skapergleden. Barna får også delta i å videreutvikle kroppsbeherskelse (jeg kan!), grov- og finmotorikk og 

får gode muligheter til å praktisere og øve på hvordan de skal utøve god hygiene. De får også erfaringer 

med volum, regning, vekt og tid. De kan blant annet måle størrelsen på ulike former, hjelpe til med telling 

(1-2 egg), dekke bord, piske egg og mye mer. Vi ønsker barna på Skogstroll skal ha et godt forhold til mat, 

og ønsker å tilrettelegge for dette. 

 

Det ble også arrangert julebord med kalkun med tilbehør, og med riskrem som dessert. På nissefesten i 

desember fikk vi besøk av nissen, samtidig som vi fikk tildelt julegrøt med kanel, sukker og margarin 

smør. Til sist, men ikke minst fikk barna lage egne objekter som nisser m.m.  

 

I januar måned vil barna få bli kjent med eventyret «skinnvotten» som vi vil arbeide med. Dette er et 

eventyr med mange viktige faktorer som stimulerer språket, tall og telling m.m.  

 

Med vennlig hilsen, 

Agnethe Christensen (pedagogisk leder), 

Malin Lunde (pedagogisk leder) & 

Derya Altunsaray (barn- og ungdomsarbeider) 

 

 

 


