
 

 

Januar og februar på Veden 

 

 

Godt Nyttår! 

 

Vi har begynt det nye året med å komme inn i rutiner igjen, og startet derfor opp med å jobbe i små grupper. 

Dette skaper ro og struktur i gruppa og er med på å legge til rette for gode læringsarenaer.  

Denne måneden skal vi starte opp med ett nytt tema innenfor fagområdet kunst, kultur og kreativitet.  

Vi begynner med å snakke om hva kunst er. Barna skal få se ulike kunstutrykk og sammen skal vi undre oss 

over hva vi ser og hører. Vi skal innom ulike former for kunst som for eksempel malerier og skulpturer, mu-

sikk og bøker.  

 Barnehagen skal la barna møte ulike kunstneriske og kulturelle uttrykk som gjenspeiler et mangfoldig samfunn og 

 ulike tidsepoker. (Rammeplan for barnehager) 

 

Barna skal også få lage sin egen kunst, og vi kommer til å bruke ulike typer materiell. Noe skal de få gjøre in-

dividuelt og noe som gruppe. Vi skal blant annet lage en skulptur i fellesskap av ting vi finner i naturen. Hva 

det blir til slutt vet vi ikke—vi har fokus på prosessen og ikke resultatet.  

 I arbeid med fagområdet skal personalet stimulere barnas nysgjerrighet, utvide deres forståelse og bidra til undring, 

 undersøkelser, utprøvinger og eksperimentering. (Rammeplan for barnehager) 

Vi jobber med dette temaet som et prosjekt, så hvor det ender hen vet vi ikke ennå. Det viktigste i dette 

prosjektet er som sagt prosessen ikke resultatet, og at barna får kjennskap til ulike kunstformer. 

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna  

 - tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede 

 - møter et mangfold av kunstneriske og kulturelle uttrykksformer og utforsker og deltar i kunst- og kultur-  

   opplevelser sammen med andre 

 - bruker ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til å uttrykke seg estetisk 

 

Smurfegruppa  

I smurfegruppa skal vi ha fokus på fagområdet natur, miljø og teknologi, og barna skal blant annet få  

erfaringer med ulike eksperimenter og forsøk. 

Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna  

 - opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover 

           - lager konstruksjoner av ulike materialer og utforsker muligheter som ligger i redskaper og teknologi  

Etter vinterferien starter vi opp med svømming. Det blir en gang i uken over 7 uker. Dere får informasjon 

om dag og tidspunkt når vi vet noe mer.  

 

3 og 4 års gruppa 

Vi fortsetter å samarbeide med Haugen. Fokus her er lek og å bli enda bedre kjent med hverandre. Men vi 

skal også jobbe med tema vinter, og vi kommer hver gang til å ha samling, formingsaktiviteter eller andre 

aktiviteter som handler om tema. Hva skjer med trær og planter om vinteren? Hvor bor insektene? Hvorfor 

snør det? er spørsmål vi vil undre oss over sammen med barna. 

Nyansatte: 

Glenn og Rebekka har begynt hos oss fra nyttår—veldig kjekt å få dem med på laget.  

Glenn er utfører og Rebekka er ansatt på tilretteleggingsmidler. 

        

       

Tema/prosjekt: kunst, kultur og kreativitet 


