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Månedsbrev for januar 2022, 

avd. SØR 
 

Hei og velkommen til januar 2022 … 

Denne måneden vil vi gå vekk i fra jul og over til vinter som tema. Som alle vet, er det ikke 

ensbetydende med snø, snømenn og skøyteis. Vi kan risikere en vinter med regn, varme, sol 

og mange plussgrader. Siden det ikke er noen garanti for kaldt vintervær, vil vi snakke mye 

om varmt og kaldt vær, hva vi skal kle på oss og trene på av- og påkledning.  

 

Barn er nysgjerrige av natur, de erfarer og lærer gjennom å bruke sansene og kroppen sin. 

De lever i her-og-nå, og er til stede i situasjoner med hele seg. Vi har som mål å bruke mest 

mulig tid på å oppleve og sanse sammen med barna. På denne måten får vi felles 

opplevelser, erfaringer og lærdom samtidig som dette knytter sterke bånd. Barna skal få 

både se, høre og kjenne på is som smelter og regn som faller fra himmelen. Kanskje vi til og 

med kan få høre og kjenne hvordan det er å gå på snø og kjenne snøfnugg som faller på 

ansiktet.  

«Barnehagen skal introdusere nye situasjoner, temaer, fenomener, materialer og 

redskaper som bidrar til meningsfull samhandling. Barnas nysgjerrighet, kreativitet og 

vitebegjær skal anerkjennes, stimuleres og legges til grunn for deres læringsprosesser. 

Barna skal få undersøke, oppdage og forstå sammenhenger, utvide perspektiver og få 

ny innsikt. Barna skal få bruke hele kroppen og alle sanser i sine læringsprosesser.» 

       Rammeplan for barnehage, 2017 

 

Sanger om vinter: 

• Snømenner  

• Når du går ut om vinter’n 

• Det snør, det snør 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når du går ut om vinter’n  
(melodi: Lille postbud min due) Tekst: Wenche Noddeland 
 

Når du går ut om vinter'n må du ta på deg tøy 

Ellers fryser du veldig og det er ikke gøy 
 

Først så tar du på genser, Tykke sokker er bra 

Og en varm strømpebukse under dressen må du ha 
 

Og når dressen er tatt på er det støvla sin tur 

Og så votter og lue og et skjerf hvis du er lur 
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Regler om vinter: 

• 5 små snømenn 

• Snøkrystaller 

 

Tilbakeblikk på desember måned 
Desember ble ikke helt som vanlig. Egentlig som det 

meste av 2021 … 

Vi fikk laget en rolig julestemning på avdelingen, med 

både dempet belysning, rolig julemusikk, og mange 

nisser rundt omkring. Vi ser at det er utrolig effektivt å 

bruke rolig musikk for å lage en rolig stemning i 

barnegruppa. Som regel bruker vi YouTube med «rolige sanger for barn», men i disse 

juletider gikk over på julesanger. Disse er med på å skape en god stemning for både barn og 

voksne, noe som gir ringvirkninger for alle sammen. 

 

Vi fikk laget noen julegaver. Aktiviteten skal være kjekk for barna, det skal være noe de selv 

har laget og som ikke direkte er et voksenlaget produkt. For barna er prosessen det viktigste, 

ikke produktet. Det var fantastisk å se barna når de laget julegavene. Noen malte veldig nøye 

med pensel og dekte hele flaten veldig nøye. Andre valgte å bruke hendene og «knadde» inn 

malingen med stor innlevelse. For de var det taktile i hele opplevelsen helt fantastisk. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Viktige datoer i januar: 
• 3. januar er det planleggingsdag – Barnehagen er da stengt! 
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I løpet av desember fikk vi også bakt pepperkaker. Under bakingen ble det en god del 

smaking av deig, koselig bakemusikk fra Hakkebakkeskogen og deiliiiig lukt fra kjøkkenet! 

 

 
 

Ellers var det mange flotte opplevelser vi fikk gjennomført i desember. Vi har hatt 

adventssamlinger hver mandag. Da har vi brukt FisherPrice sin julekrybbe, og har fortalt det 

som en historie via figurene der. Det blir en veldig forenkling av historien for at det skal 

fenge barna. 

 

 
 

Pepperkakekalenderen, hvor hvert barn har blitt trukket, og fått pepperkakehjerte med 

hjem, har vært kjekk. Det er alltid stas å se hvem som vinner «dagens hjerte»! 

 

Vi har til og med fått oppleve snø! Det var ikke lenge før det gikk fra snø til is og gav oss noen 

utfordringer i utetiden! 
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Luciafrokosten ble ikke noen frokost, men en markering av Lucia. Skolegruppa gikk rundt 

barnehagen i hvite kapper og sang; «Santa Lucia». De stoppet utenfor plattingen til Sør og 

Vest og sang for oss. Så fikk vi en innpakket kurv med lussekatter som de satte på plattingen 

til oss. Disse tok vi med inn og spiste inne på avdelingen. En fin og verdig markering. 

 

På nissefesten fikk vi gått rundt juletreet avdelingsvis, vi fikk besøk av nissen og fikk 

gavepose fra nissen, vi fikk kjempegod julegrøt som vi spiste og koste oss med. Fra nissen 

fikk vi en pose med en mandarin, en pakke med rosiner og to pepperkake. Det var en gjeng 

slitne nisser når det var tid for å sove etter lunsj. Det er alltid like spennende å se om alle 

takler at nissen kommer, eller om noen blir skremt eller skeptisk. Det gikk over all forventing 

i år da alle tok imot gave fra nissen       

 
 

Alt i alt har vi fått gjort en god del i desember, selv om vi egentlig hadde planer om ennå 

mer. Men det viktigste var å skape en rolig førjulstid, og det klarte vi for det meste       

 

Minner igjen på at det er planleggingsdag mandag 3. januar 2022. Da er barnehagen stengt! 

 

 

Med de beste ønsker for en fantastisk start på 2022 
 

 

Hilsen fra Silje, Halime, Tsehai, Anett og Mariann 
 

 
 


