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Korona 

 

Ingen månedsbrev ville være komplett uten litt om korona. Vi er på «gult nivå» og 

har åpningstid fra 08.00-15.30, dette gjelder foreløpig i uke 1 & 2. Vi håper at vi går 

tilbake til vanlige åpningstider f.o.m. uke 3 (17. januar), men det er selvfølgelig av-

hengig av smittesituasjonen. Hvis det kommer smitte på avdelingen, er det ingen 

karanteneplikt for barna (eller de voksne?!!), men vi ber dere å være ekstra opp-

merksom på symptomer. 

Ellers: 

• Hold barna hjemme hvis de er syke. Det er få vikarer å få tak i, voksne som 

har symptomer på luftveisinfeksjon må være hjemme, og vi risikerer at avde-

lingen/barnehagen i verste tilfelle må stenges. 

• Ikke hent/lever barna hvis du selv er syk. 

• Bruk «døren vår», ikke hovedinngang. 

• Abonner på nettsiden—all informasjon blir lagt ut på nettsiden.  

 

Tusen takk! 

Hva har vi gjort i desember? 

 

 Desember gikk, som vanlig, i julefeiring. VI har hatt julesamling hver dag og barna 

har blitt utrolige flinke på alle sanger, selv om Mark sliter med «musevisen» etter 

vers 2. Alle fikk pepperkakehjerter i år også, selv om det er vanskelig å vente av og 

til. 

 

Før 13. desember var vi ivrige med å ta buss—vi tok barna i to puljer for å se pep-

perkakebyen (slottet vårt vant ikke), de eldste tok også en busstur til Hundvåg for å 

besøke Qmarkå barnehage og gå på julevandring i Hundvåg kapell.  

 

Vi har hatt nissefest og julebord og feiret en litt annerledes Lucia. Som vanlig gikk 

desember veldig fort – takk for et fint år! 
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Dȏ 

 

Dȏ har jobbet i Ramsvigskogen barnehage i 40år, hun er en del av barnehagens 

sjel, men i slutten av januar skal Dȏ pensjonere seg. Dȏ har betydd mye for 

mange av oss som har vært innom Ramsvigskogen barnehage, og derfor har vi 

lyst til å gi henne en liten hyllest.  

 

Tema i januar skal være Vietnam. Vi skal lære en vietnamesisk dans, vi skal lære 

litt om språket både muntlig og skriftlig (kanskje lære en sang på vietnamesisk?). 

Vi skal også se på nyttårsfeiring. Nyttår feires i Vietnam 2. februar, men vi skal 

fremskynde feiringen fram til 31. januar. I Vietnam er årene representert av 12  

forskjellige dyr, 2022 er tigerens år. Vi skal se på dyrene i «Zodiac» og finne ut 

hvilke dyr som er representert på Regnbuen. Vi skal også se på andre aspekter 

av vietnamesisk kultur, for eksempel, drager, gullfisk og røde konvolutter!   

 

Jeg er sikker på at barna hjelper oss å gi Dȏ den avslutningen som hun fortjener! 

 

I skrivende stund vet vi ikke hvem som kommer til Regnbuen etter at Dȏ har pen-

sjonert seg, men vi kommer med mer informasjon så snart vi vet mer. 

 

Nærmiljø og samfunn: Tar turer i nærmiljø, utforsker ulike landskap, blir kjent 

med institusjoner og steder i nærmiljøet. Dȏ har jobbet i Ramsvigskogen i 40år—

hvordan var Stavanger i 1982? 

Etikk, religion og filosofi: Lærer om vietnamesisk kultur og om betydning av dy-

rene i den vietnamesisk Zodiac 

Kunst, kultur og kreativitet: Lager vietnamesiske drager. Bruker alle sansene. 

Natur, miljø og teknologi: Hvor er vår plass i naturen? Har dyr de samme 

kroppsdeler som oss? Hva med fugler, krypdyr, dinosaurer?! 

Kommunikasjon, språk og tekst: Filosoferer over ulikheter. Snakker om egne 

opplevelser. Hører og leser vietnamesisk, hører på andre morsmål.  

Kropp, bevegelse, mat og helse: Lærer vietnamesisk dans, setter kroppen i be-

vegelse med for eksempel hinderløp. Går på skøyter.  

Antall, rom og form: Sammenligner og beskriver kropper. Ser på forskjellige for-

mer og farger på kroppen. 

 
 

 


