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Godt nyttår alle sammen:-) Håper alle har hatt en fin jul og feiring av at vi nå går inn i 2023.  

November og desember gikk tiden vår hovedsakelig med til juleaktiviteter. Vi trakk pepperkake og even-

tyrkalenderen vår hver dag og det var spennende å følge med på alt rampenissen vår fant på. Vi hadde en 

utrolig hyggelig luciafrokost med dere foreldre, en kjempekjekk nissefest, og et høytidelig julebord med 

finstasen 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 og ta med oss 

mat og utstyr til bål og stormkjøkken. Ennå er det så pass kaldt og surt om morgenen, men når vi ser tem-

peraturen stiger vil vi starte ute for å få god flyt i dagen for å få gjennomført turer og andre planer uten å 

stresse for mye med tiden. Vær forberedt på og forbered barna på det. Vi prøver å sende ut en felles sms så 

snart vi får vurdert været og vet om vi starter dagen ute eller inne. Tirsdag 3. januar starter vi uansett inne! 

I januar og februar er tema Vinter og vi skal blant annet fortelle eventyret om «Skinnvotten» mange ganger 

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

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

Dere husker sikkert Den gule mannen som representerer høsten, 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. 

Spør deres primærkontakt hvis dere vil vite mer om opplegget til deres barn. 

Vettene vil selvfølgelig ha sitt eget opplegg hver torsdag, mens resten av huset har aldersgrupper på tvers. 

Noen datoer er plottet inn allerede, f. eks enkelte museumsbesøk, se neste side. Ellers gjelder det å følge 

med på nettsiden, der kommer det stadig ny informasjon. Vettene skal i månedene som kommer lære om 

både kropp, førstehjelp og trafikkregler. Vi håper at vi igjen får lov til å komme på besøk til ambulanse-

sentralen, politistasjon og brannstasjon. Dette har vi ikke gjort siden korona kom, fordi de sa nei i fjor. Men 

vi skal prøve igjen og tror at barna har stort utbytte av slike erfaringer med de viktigste nødetatene våre. Vi 

skal også fortette å gå masse tur i bydelen for å lære og orientere oss på skoleveiene og vi har fortsatt til 

gode å besøke Iqra sitt hus da dette ligger på vei mot byen og vi tar det på en av disse turene. Fint hvis dere 

som har dem hjemme også kan ta med de røde leksepermene til barna tilbake til barnehagen.  

Mot slutten av februar/starten av mars vil skolestarterne kalles inn til en foreldresamtale hvor vi vil sam-

men vil gå gjennom skole papirene som skal inn 15 april. Veldig greit å få dette i orden før påsken kommer 

og da vil resten av barnegruppen kalles inn etter påske. Vårens foreldresamtale er obligatorisk både for dere 

foreldre og barnehagen. Gi også beskjed hvis dere ønsker en samtale før dette, det fikser vi:-) 

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

det som alltid prioriteres høyest hos oss og det er viktig at barn opplever at de har mulighet til å påvirke sin 

egen hverdag i barnehagen. Vi må 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 vik-

tig kanal for å få med seg informasjon om hva som skjer i barnehagen i.f.t pedagogisk opplegg er på barne-

hagens 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: 

Sjøfartsmuseumet (Kun Vettene): Torsdag 5. januar. Vi tar 09.15 bussen! 

Hermetikkmuseumet (Kun Vettene): Torsdag 19. januar. Vi tar bussen 09.15! 

Mandag 6.2 Vi markerer samefolkets dag 

Fredag10.2 Vi markerer morsdag og valentinsdagen og lager kort. 

Mandag 20.2 Søndag 19 er det fastelavn og det betyr at vi kjører bollemandag hvor vi 

baker boller med krem:-) 

I februar er selvfølgelig også karnevalsmådenen! Mer info og dato kommer. 

Bursdager: 

Isak og Johannes blir 5 år 22. februar. 

 

 

 


