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Godt nyttår alle sammen:-) Håper alle har hatt en fin jul og feiring av at vi nå går inn i 2022, et år vi alle 

håper blir fantastisk! 

November og Desember gikk tiden vår hovedsakelig med til juleaktiviteter. Vi trakk pepperkake kalende-

ren hver dag og det var spennende å følge med på historiene i rampenissekalenderen vår og på hva vår egen 

rampenisse fant på. Vi hadde en kjempekjekk nissefest, deilig lucia lunsj og et høytidelig julebord med fin-

stasen på, god mat, taler og skål for året som er gått.  

Men nå kommer en periode vi som jobber og går på Natur alltid ser frem mot. Vi har all verdens tid og kan 

fokusere på det vi egentlig skal på en Naturgruppe og det er jo å komme oss av gårde på tur, tur og atter tur 

i nærområdet. Vi har høye ambisjoner om å lage masse mat på bål og stormkjøkken i vinter. Ihvertfall skal 

det legges til rette for at barna skal få varierte erfaringer i hvordan det går an å ta med og tilberede måltide-

ne ute på tur. 

I Januar og Februar er tema Vinter og vi skal blant annet fortelle eventyret om «Skinnvotten» mange gang-

er for å øve på og forstå antall, rom, form og ulike begreper tilknyttet fortellingen. Den hvite damen som 

representerer vinteren fra Arild Nyqvist sitt dikt «Årstidene» kommer tradisjonen tro selvfølgelig på besøk. 

Dere husker sikkert Den gule mannen som representerer høsten og til våren vil Den gule jenta dukke opp 

og Den grønne gutten til sommeren. Dette er karakterer vi her i barnehagen har hatt med oss i mange år nå 

og det er en fin og leken måte å lære om og skille årstidene på. Vi skal lage fuglemat og i den sammenheng 

følge nøye med på fuglelivet i skogen vår gjennom vinteren og på endringene som skjer når våren kommer. 

Vi skal selvfølgelig også fortsette å ha fokus på vennskap, følelser og øve på superkraften vår «Gleding»:-)

Følg med i ukespeil og spør deres primærkontakt hvis dere vil vite mer om opplegget til deres barn. 

Vettene vil selvfølgelig ha sitt eget opplegg. I skrivende stund er det usikkert hva vi får lov til av for ek-

sempel skolebesøk, museumsbesøk o. l, så vi må ta dette litt som det kommer, men noen datoer er plottet 

inn allerede, se neste side. Så får vi krysse fingrene for at det kan gjennomføres. Det som er helt sikkert er 

at Vettene skal lære om både førstehjelp, trafikkregler, masse om kropp og de vil også få litt lekser med seg 

hjem som dere kan gjøre sammen. Vi skal gå masse tur i bydelen for å lære og orientere oss på skoleveiene 

og vi har fortsatt til gode å besøke Birk og Laura sine hus. Planen er også å gå over bybrua når det mildnes. 

Når vi går inn i et nytt år får vi også med oss en ny medarbeider. Hun heter Andrea og har jobbet en god 

stund på Svalene, så vi kjenner henne jo litt fra før. Philip skal flytte opp på Svalene. Det er jo litt trist, men 

han er jo på huset og vi tror at på denne måten får bygget gode team fremover. Andrea vil overta Philip si-

ne primærbarn og jobbe tett med Monica og Vettene. Chevahir og Kalombi blir på Natur noen dager i uken 

og det er vi veldig takknemlig for. De gjør virkelig en kjempejobb og vi vet virkelig ikke hva vi skulle gjort 

uten dem i høst:-) 

Ellers vil leken til barna, deres lekende fellesskap og de voksnes aktive deltakelse i dette felleskapet være 

det som alltid prioriteres høyest hos oss. En del opplegg skal planlegges, men det er viktig at barn opplever 

at de har mulighet til å påvirke sin egen hverdag i barnehagen. Vi voksne som jobber i barnehagen skal 

være fleksible og i stand til å legge bort egne planer og forventninger. Hvor barna tar oss vet vi ikke ennå. 

Men vi må følge med ,og det må dere også. Så det må gjentas at en viktig kanal for å få med seg informa-

sjon om hva som skjer i barnehagen i.f.t pedagogisk opplegg er på barnehagens og avdelingens nettside. 

Med vennlig hilsen alle oss på naturavdelingen:-) 
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Noen foreløpige datoer fremover det vil være verdt å merke seg i januar og februar: 

 

Skøyter (Kun Vettene): 10, 12 og 14 januar. Vi skal være i skøytehallen til kl.09.45 så vi 

må ta bussen fra bhg allerede kl.08.15. Husk skøyter hvis dere har, hjelm og ren!dress. 

Jernaldergården (Kun Vettene): torsdag 3.2. Vær i barnehagen til senest 09.30. 

Arkeologisk museum (Kun Vettene): Torsdag 10.2. Vær i barnehagen til senest 09.30. 

 

Mandag 7.2 Vi markerer samefolkets dag 

Fredag 11.2 Vi markerer morsdag og valentinesdagen og lager kort. 

Fredag 18.02: Karneval. Mer info kommer. 

Mandag 28. 2  Bollemandag. Vi baker boller med krem:-) 

 

Bursdager: 

Vi skal feire Maria 4 år og Kalombi som hadde bursdag i desember. 

Birk blir 6 år 19. Januar. 

Mikkel blir 6 år 3. Februar. 

 

 

 


