
 

Fjøset 
2023 

Januar 

«Skinnvotten» 

Vi vil først og fremst ønske dere alle et riktig 
godt nytt år og håper alle har hatt fine juledager. 
Vi gleder oss til å ta fatt på et nytt år sammen 
med foreldre og barna på avdeling Fjøset.   

I januar og deler av februar skal vi jobbe med 
eventyret om Skinnvotten. 

Vi skal bli kjent med eventyret og dyrene gjen-
nom høytlesning, dramatisering, lek, samtaler, 
film, sang, rim og regler 

Det vil bli laget lekemiljø som kan inspirere barna 
til å leke ut denne historien. 

 

Ellers så vil vi også snakke litt om vinter denne 
måneden. Vi håper på at snøen og kuldegradene 
kommer tilbake slik at vi kan eksperimentere med 
blant annet vann og kulde. 

 

 

 

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

Dette er fortellingen om mannen 
som mister skinnvotten sin i skogen 
en vinterdag. I løpet av natten blir 
votten til et hus for mange av sko-
gens dyr. Både hare, rev, mus, 
frosk, villsvin, bjørn og ulv bruker 
votten som husly denne natten. Det 
er trangt om plassen, men med 
godt samarbeid får de plass til alle. 

Budskapet her er inkludering, om-
sorg og samarbeid.  



BURSDAGER I JANUAR  

Vi gratulerer 

12. januar 2023,  

Lotte blir 5 år 

18. januar 2023, 

 Frida blir 6 år. 

29. januar 2023 

Mattias blir 4 år 

 

  

Viktig: 

 

• 2. januar 2023: planleggingsdag. 
Barnehagen er stengt! 

• Vi får elever fra Randaberg vgs i 
uke 4 & 5 

• Pass på at barna har varme og pas-
selige klær når det nå er vinter. 
Viktig at dere hjelper oss til å hol-
de orden på plassen til ditt barn. 
Husk å sette støvler og sko på 
plassen og stativet, skriv navn i 
regntøy, dresser, støvler og vot-
ter.  

Rim, regler og sanger i Januar 

 Sanger: 

 - Det snør, det snør! 

 - Se opp snør det 

 - Skinnvotten 

 Regler: 

 - Fem små snømenn 

 -  Skinnvotten 

 Eventyr/bok: 

 - Skinnvotten 

 Farge: Hvit 

 Motorisk aktivitet: 
Krype 

Skolegruppa 

Vi har ikke hatt skolegruppe i 
desember. 

Men på torsdag 15/12 var vi å 
besøkte Appelsinbåten og fikk 
treffe appelsin-nissen. Vi fikk 
høre om når amerikabåten kom 
inn til Stavanger i julen og om 

nissen som kastet appelsiner til 
barna på kaien. 

Vi starter med svømming man-
dag 9/1 kl. 09.15—10.00. 
(Nærmere info kommer) 

I språksprell avslutter vi kapit-
telet om riming og starter opp 
med stavelesdeling. Ellers blir 
det noen matteleker og fysikk-

forsøk. 

Det planlagte museumsbesøket i 
januar ble avlyst pga endringer i 

personalet på museet. 

Informasjon om personalet 

 Marit Lovise begynner som barne & 
ungdomsarbeider hos oss 3/1-23. Hun 
skal jobbe på Fjøset og Løå. 

 Terese begynner som barn & ung-
domsarbeider nede på Nauste 

 Gundys blir pensjonist og har sin sis-
te dag 17/1. 

 Afra har forlenget sitt arbeidsfor-
hold hos oss til sommeren. 



Tilbakeblikk på desember 2022 

 
Desember gikk som vanlig utrolig fort. Den var også i år  preget av en 
del sykdom blant barna og personalet. Vi prøvde å lage fin førjulsstemning 
på avdelingen, med dempet lys og julemusikk om morgenen.  

Barna har baket pepperkaker og Lussekatter, de har laget julegaver og jule 
pynt og de har hatt andre aktiviteter som juledisco og hinderløype. 

Rampenissen har også vært på besøk i løpet av desember. Han har  blant an-
net bæsjet på doen på Løå, han har laget melken rosa, han har lekt med mel, 
laget rebus og mye mer… 

Lucia ble markert ute med bål, lussekatter, kaffe, kakao og Luciatog. Vi 
hadde til og med snø! 

Barna har også vært på julevandring i Vardenes kirke og hatt nissefest i 
barnehagen.  

Julekonsert i Stavanger konserthus har vi også fått med oss. 


