
       Månedsbrev for januar 

 
Godt nytt år til dere alle!       Vi går nå inn i januar og skal jobbe med følgende: 

 

Språkarbeid: 

Vi skal nå begynne å arbeide med et nytt tema. Vi har valgt tema «skinnvotten». Dette er et 

tema de eldste barna har kjennskap til. Dette bidrar til engasjement også hos de barna som 

har tema for første gang. Vi leser historien om skinnvotten, har sanger med innhold fra 

fortellingen samt noen sanger med tema vinter. På språkveggen henger det vi holder på med 

om dere er interessert i å sette dere inn i tema. 

 

 

Lek og sosialt samspill: 

Vi leker mye både ute og inne. Vi varierer mellom frilek, lek i mindre grupper og voksenstyrt 

lek og aktiviteter. For at det skal ligge til rette for mye god læring og fine dager i barnehagen 

for store og små, er det viktig at vi er aktive voksne som har fokus på lek, samspill og innehar 

gode kunnskaper om dette. Snakk gjerne med barna hjemme og fortell dem hvor viktig det 

er å være gode mot hverandre slik at det kan bygges gode relasjoner       

 

 

Klær: 

Det kan bli kaldt vær i januar. Sørg for at barna har gode varm klær på seg og i kurven. Vi 

forstår veldig godt at dressene/regntøyet ikke kan vaskes fra dag til dag. Sørg for at de er 

tørre slik at de kan brukes, dette er det viktigste for oss       Vi har ikke kapasitet til å få 

tørket alle dressene/regntøy her i barnehagen dessverre. 

 

 



Takk for meg:  

Nå som min tid her i Buøy går mot slutten vil jeg bare benytte anledningen til å takke alle 

sammen for et godt samarbeid gjennom disse årene. Takk for gode samtaler, mye lærdom, 

mange gode opplevelser både sammen med store og små og ikke minst at dere har latt meg 

passe på å utvikle det kjæreste dere eier! Takk for tilliten alle sammen        

 

Er det noe dere skulle lure på tar dere kontakt med oss        

Telefon avdeling: 94 16 06 48 

Mail: hilde.c.jakobsen@stavanger.kommune.no 

 

Hilsen Ole, Hilde, Norunn og Tove! 

 

 

 

 

 


