
 

 Løå 
2023 

Januar 

Tilbake blikk på desember 
Skolegruppa 

Vi har ikke hatt skolegruppe i de-
sember. 

Men på torsdag 15/12 var vi å besøk-
te Appelsinbåten og fikk treffe appel-
sin-nissen. Vi fikk høre om når ame-
rikabåten kom inn til Stavanger i ju-
len og om nissen som kastet appelsi-
ner til barna på kaien.  

Vi starter med svømming mandag 
9/1 kl.09.15-10.00. 7 mandager. (mer 
info kommer) 

I språksprell avslutter vi kapittelet 
om riming og starter opp med stavel-
sesdeling.  

Ellers blir det noen matteleker og 
fysikkforsøk.  

Torsdager går vi på tur.  

Det planlagte museumsbesøket i ja-
nuar ble avlyst pga endringer i perso-
nalet på museet. 

Vi vil først og fremst ønske dere alle et riktig godt nytt 

år og håper alle har hatt noen fine juledager. Vi gleder 

oss til å ta fatt på et nytt år sammen med foreldre og 

barna på avdeling Løå.   

Vi har hatt en rolig og fin jul på avdelingen.  Vi har 

lest bøker, hørt mye på julemusikk, sunget og danset. 

Barna har vært ivrige på juleverkstedene, og vi hadde 

en kjempe koselig julevandring i kirken. Alle har vært 

med på å bake pepperkaker og lussekatter. 

Lucia dagen ble holdt ute i nydelig vintervær. Luciato-

get kom med lys og sang. Vi koste oss med lusskatter, 

kakao og kaffe. Takk til dere foreldre som stilte opp 

en tidlig morgen. 

Nissefesten var som vanlig månedens høydepunkt. På 

fellessamlingen var alle på Løå oppe på scenen og 

fremførte «Nissen satt på taket», «Nissenes verksted», 

og 4 av barna dramatisert «De tre nissene som skulle 

til låven for å spise grøt». Nissen kom selvsagt med 

godteposer, vi spiste grøt og så på film. 

Vi var på julekonsert med Stavanger symfoniorkester i 

konserthuset. Det var en fin opplevelse. 

Månedens  

Sanger: Det snør det snør, Se opp snør det, 
Skinnvotten 

Regler: Fem små snømenn, Skinn-
votten 

Bøker/eventyr: Skinnvotten 

Farger: Hvit  

Motorisk aktivitet: Krype 



Bursdager i januar 

10/1 Dawid 5år  

15/1  Ayaz 5 år 

Gratulerer med 

dagen! 

Plan for januar 

I januar og deler av februar skal vi jobbe 

med eventyret «Skinnvotten». Det er et 

eventyr fra Ukraina som er oversatt av Alf 

Prøysen.  

Eventyr forgår i skogen om vinteren og vi 

møter forskjellige dyr. Frosk, rev, ulv, vill-

svin, hare og bjørn. 

Stikkord er inkludering og omsorg.  

Vi blir kjent med eventyret og dyrene blant 

annet gjennom høytlesning, film, samtaler, 

sang, rim og regler.  

Barna skal få være med å dramatisere even-

tyret både med seg selv som skuespiller og 

med forskjellige figurer.  

Vi jobber og leser i mindre grupper.  

Ellers så vil vi også snakke litt om årstiden 

vinter denne måneden.  

Vi håper selvsagt på at vinteren kommer til-

bake til Stavanger så vi kan være ute og kose 

oss i snø 

Hilsen Guri, Lena, Rikke, og Anne 

Viktig informasjon: 

• 2. januar 2021 - Planleggings-

dag. Barnehage er stengt. 

• Vi får elever fra Randaberg vgs i 

uke 4 & 5 

• Pass på at barna har det de treng-

er av vinterklær og skift i barne-

hagen. 

Informasjon om personalet 

• Lena er på skolen ons-fre i uke 

1 og i praksis i uke 2. 

• Guzal og Thimotheos er vikar 

• Marit Lovise begynner som bar-

ne & ungdomsarbeider hos oss  

3/1-23. Hun skal jobbe på Løå 

og Fjøset. 

• Therese begynner som barne & 

ungdomsarbeider nede på Naus-

te. 

• Gundys blir pensjonist og har 

sin siste dag 17/1. 

 


