
MÅNEDSBREV FOR JANUAR PÅ BLÅ AVDELING. 

 

 Godt nytt år alle sammen. Vi setter år 2023 på planen og takker for et fint 2022. 

 

Desember kom med besøk i pepperkake byen, St. Lucia, julefrokost, 

nissefest og julebesøk til Marianne på Vassøy for å nevne noe. 

Sammen med barn fra Rød avdeling besøkte vi pepperkakebyen, 

store og små var fasinert over magien ved å gå igjennom byen med 

alle de flotte kunstverk laget av pepperkaker. 5- års gruppen bakte 

lussekatter og sang stolt Lucia sangen for de andre barna i 

barnehagen.  

Det er alltid koselig å samles i førjulstiden, derfor var veldig kjekt at foreldre og søsken kom 

på besøk for å spise julefrokost sammen med oss. På nissefesten fikk barna en flott 

overraskelse da bestefar til Levian og Lias, Ulf kom for å spille for oss på torader, noe som 

skapte glede og god julestemning. Tusen takk for flott musikk og for at du ville være sammen 

med oss denne dagen Ulf, voksne og barn satte veldig stor pris på dette. En stor glede var 

det også få ta båten til Vassøy for å besøke Marianne i et flott julepyntet hus, vi kom til 

julegrøt og julemusikk, masse lek inne og ute. Takk for en fin førjulstid alle sammen. 

 

I januar starter vi opp med blanke ark og teamet vinter, vi trekker inn vennskap og 

fagområdet kommunikasjon, språk og tekst. Gjennom dette fagområdet skal barnehagen 

bidra til at barna får utforske og utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold 

av kommunikasjonsformer. I barnehagen skal barna møte ulike språk, språkformer og 

dialekter gjennom rim, regler, sanger, litteratur og tekster fra samtid og fortid (rammeplan 

for barnehager s. 47-48). 

I forbindelse med dette fagområdet ønsker å trekke 
inn eventyret om skinnvotten. En gammel mann går 
en tur i skogen, da han plutselig mister votten sin. 
Pilemus Silkehår synes votten kan bli et fint hjem. Det 
synes også flere av dyrene i skogen. Hvor mange dyr 
er det plass til i votten? 

Eventyret «Skinnvotten» kommer opprinnelig fra Ukraina og er i senere tid oversatt og 
gjendiktet av Alf Prøysen.  

Den 27. januar blir Amira som blir 6 år. Vi gratulerer så mye med dagen.  

 

Hilsen Marianne, Anne Sissel og Heidi. 
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