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Januar har vært en litt opp og ned måned. Vi har 
hatt litt fravær i personalet og i barnegruppen. 

Samtidig har vi hatt to barn på tilvenning. Januar 
har også vært preget av mye dårlig vær som har 
gjort at vi har valgt å være mer inne enn vanlig. 
Vi ser at barna ikke trives ute i masse regn og 
vind og besluttet at de hadde det bedre inne 
med god lek sammen med tilstedeværende 

voksne. Noen dager har vi delt barnegruppa i to 
hvor de minste har vært inne mens de andre har 

vært ute. Vi har vært på et par turer, de første 
ukene gikk ut pga. tilvenning. Vil bare minne alle 
på å være i barnehagen til kl. 09.00 på mandager 

når vi har turdag slik at vi kan komme oss av 
gårde og får brukt tiden godt når vi når målet på 

turen.  

1. februar starter Bente hos oss på Vestavind. 
Hun har vært innom på besøk, og er ei ganske 
kjekk dame som er klar for ny hverdag hos oss. 
Ana Paula vil fortsatt være på huset, noe vi er 
glade for. I februar blir det fult fokus på kosty-
mer til karnevalet. Barna bidrar på kostymet i 

den grad de klarer. Tusen takk for alle t-skjorter! 
Videre skal vi også fortsette med samlinger som 
handler om dyrene på gården og gå litt i dybden 
på hva de forskjellige dyrene spiser, hvor de so-

ver og etterhvert hva de kan tilby oss mennesker 
i form at mat og klær. Vi synger mye i samlinge-
ne og forteller et revidert eventyr fra bukkene 
bruse. Vi ønsker veldig å se på ekte dyr på en 

gård. Hvis noen av dere foreldre vet om et sted i 
nærheten gi oss gjerne en lyd! 

2-årsgruppa 

Grunnet ny tilvenning har gruppa mistet 

noen uker. Men nå er vi i gang! Temaet 

fra jord til bord følger litt med oss inn på 

Sønnavind. Det vil fortsatt være fokus på 

lek. Barna gjør seg erfaringer, utforsker, 

får kunnskap og utrykker selvtillit. Gjen-

nom leken utvikler barna sin sosiale 

kompetanse. Vi gir barna erfaringer som 

gir grobunn for felles leketema. Barna 

skal få utfordringer og muligheter til å 

utvikle seg. I samlingsstunden vil vi også 

introdusere lyttelek. Det vil i første om-

gang være dyr vi kjenner til. Til måltidet 

som vi har sammen i gruppa ønsker vi å 

skape god stemning og ro for å fremme 

følelsen av måltidsglede og felleskap. 

Barna skal i større grad få medvirke selv i 

form av å hjelpe til å dekke på, smøre 

selv og rydde av bordet.  



Samspill mellom barn 

I rammeplanen for barnehagen er det et avsnitt 

om viktigheten med å jobbe med samspillet mel-

lom barn. Der barn får en forståelse for sosiale for-

hold, erfarer mestring av sosiale ferdigheter og 

deltakelse i et fellesskap. Barn har behov for å 

inngå i stimulerende samspill for å utvikle seg. 

Samspill foregår i omsorgssituasjoner, lek og læ-

ringssituasjoner, med andre ord i alle daglige situa-

sjoner i barnehagen. Her lærer barna å ta vare på 

seg selv og hverandre. For å handle omsorgsfullt 

og gjøre etisk begrunnende valg trenger barn mu-

lighet til å utvikle kunnskaper og ferdigheter i sam-

vær med andre. Å oppleve mestring i samspill med 

andre er en betydningsfull del av hverdagen, slik at 

enkeltbarnet skal lykkes og trives, og for at barnet 

skal bli verdsatt som venn og likeverdig deltager i 

samspillet med de andre barna. I samspill mellom 

barn oppstår det også konflikter. I slike hendelser 

er det også mye læring som oppstår. Der dem 

blant annet lærer om sine og andres grenser, em-

pati, at en må stå opp for seg selv og at en kan 

mestre vanskelige situasjoner. I konflikt situasjoner 

er det derfor viktig å la barna få mulighet til å for-

søke å håndtere konfliktene selv, hvis ikke bidrar 

den voksne som mekler eller støttespiller. 

Vi på avdelingen tar ofte opp temaet vennskap og 

positivt samspill i samtale med barna daglig. Der vi 

snakker om hva en god venn er, dele, være uenige, 

dytte/slå, ordne opp og følelser. I dette arbeidet 

bruker vi av og til konkreter eller eksempler som 

gjør at barn kan gjenkjenne situasjonen. Gjennom 

veiledning i hverdagen gir vi barna kunnskap og 

erfaring i hvordan man inngår i en god relasjon. 

Tilvenning 

I januar har vi hatt tilvenning med to nye barn. 

Veldig kjekt at de har kommet til oss. Vi har tatt 

oss god tid i tilvenningen for å gjøre den  

tryggest mulig, og samtidig ta godt vare på de 

andre barna. Det har også gått utover andre  

aktiviteter som sto på planen, bla. turer. Dette er 

noe vi skal begynne med igjen i februar. 

Samefolkets dag 

Mandag 06.02 er det samefolkets dag. Denne 

dagen markerer vi i barnehagen. Det er viktig at 

barna får erfaring med samisk kultur.  

Da vil vi høre et samisk eventyr, lytte til joik og 

annen samisk musikk. Vi kommer også til å lytte 

til kjente barnesanger på samisk. Dette gir  

gjenkjennelse selv om musikken fremføres på et 

samisk språk. 

Utover uken kommer vi til å fortsette med  

musikk og joik og kanskje litt andre aktiviteter 

knyttet til samefolkets dag. 



Viktige datoer i Februar: 

• 01.02—Bente starter hos oss på Vestavind 

• 06.02—Samefolkets dag 

• 23.02—Miljødag 

• 24. 02— Karneval med tema bondegård 

• Uke 9—Vinterferie 

Klær 

Vi er fortsatt inni vintertid og det er  

kalde, våte dager og er derfor viktig å ha 

varmere klær. Det kan være lurt å alltid ha 

med vinterdress, ull, vintersko, lue og  

vanter. Sjekk også kassen om det er nok 

skriftetøy.  

Takk for hjelpen! 

Tørkeskap 

Når det er både kaldt og vått ute, bruker vi 

tørkeskapene for fult. 

Det er lurt at alle ser inni skapene når de 

henter og eventuelt også i levering. Det er til 

stor hjelp for oss om dere sjekker om klærne 

er tørre. Vi har ikke lov å ha tørkeskapene 

på når vi ikke er i barnehagen og det er ikke 

sikkert alt blir tørt, så da kan det være lurt å 

ta det med hjem. Tørre klær og sko kan dere 

sette på plass i hyllene. Takk for hjelpen. 


