
Januar 2023 

 
Velkommen tilbake i barnehagen! Vi håper alle har hatt en fin juleferie og vi 

ønsker alle et godt nytt år. 

Tilbakeblikk på desember  

Det ble en travel førjulstid med en del sykdom blant både personale og barn. 

Ellers prøvde vi å lage en fin førjulsstemning på avdelingen med dempet 

belysning, julepynt og julesanger. 

Under samlingen hadde vi fokus på sangen «på loven sitter nissen» hvor vi 

sang, danset og dramatiserte. Under samlingsstund trakk vi også kalender, 

dette opplevde vi at barna gledet seg til. Barna fikk trekke hver sin pakke med 

ulikt innhold som ble brukt i samlingen. 

Vi har også hatt nissefest, julelunsj og luciafeiring. På nissefesten ble det 

servert grøt og nissen kom på besøk med sjokolade og klementiner. Under 

julelunsjen fikk barna servert brødskive med masse godt pålegg. Lucia ble feiret 

ute hvor de eldste barna gikk i luciatog, og det ble servert kakao og lussekatter 

rundt bålet.  

 

 

 

 

 

 



  

Plan for januar  

Vi ønsker å starte det nye året med et nytt eventyr.  I januar og deler av februar 

skal vi ha eventyret «skinnvotten» som tema. Vi skal bli kjent med eventyret og 

dyrene gjennom høytlesning, dramatisering, lek, sang og samtaler. Det vil bli 

laget et lekemiljø hvor barna kan bli inspirert til å leke eventyret. 

Vi vil også ha fokus på vinteren, hvor vi vil ha ulike formingsaktiviteter, sanger 

og regler knyttet til vinteren. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Sanger:  

 Skinnvotten  

 Det snør, det snør! 

 Se opp snør det 

Nøkkelord:  

 Skinnvott, frosk, hare, bjørn, 
rev, mus, villsvin og ulv 
 

Rim og regler:  

 Fem små snømenn 

 Skinnvotten  

Eventyr: 

 Skinnvotten 

Farge  

 Hvit  

Motorisk aktivitet:  

 Krype 

Skinnvotten  

Eventyret «skinnvotten» 

kommer opprinnelig fra 

Ukraina og er i senere tid 

oversatt og gjendiktet av 

Alf Prøysen.  

 

Dette er en fortelling om 

mannen som mister 

skinnvotten sin i skogen en 

vinterdag. I løpet av natten 

blir votten til et hus for 

mange av skogens 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 blir det plass til 

alle.  

 

Budskapet her er 

inkludering, omsorg og 

samarbeid.  

 

 

Informasjon om Personalgruppa! 

 Mari skal studere ca. tre dager i 

måneden. Disse dagene får vi en 

ny vikar som heter Vera og 

Bendik tar over Mari sitt ansvar 

på avdelingen.   

Hilsen Bendik, Else-Lill, 

Eskil og Mari 


