
Månedsbrev januar 2023 

          Avd. TROLL 

 

 

a var allerede 2022 forbi og vi ønsker alle et godt nytt år, og håper alle har hatt en fin juleferie. Vi 

håper alle er klare til å starte året med oss på TROLL. Vi gleder oss masse til enda et nytt år med dere fylt 

av lek, magiske opplevelser, undring og mange muligheter. Vi etterlater en desembermåned fylt med glede, 

kos og magi. Vi skal fortsette med varmmat – en gang i uken.   

Månedens tema: VINTER & EVENTYR   

Mål: Skape en god relasjon gjennom opplevelser og oppmuntre barna til å utrykke seg visuelt gjennom 
drama, sang og musikk. Barna skal bli kjent med ulike eventyr og utvikle sitt språk, og kognitiv utvikling. Vi 
ønsker å skape et godt miljø hvor barn og voksne opplever daglig glede og spenning ved eventyr.  

 

Generell måned info: NB!! 

Tirsdag 02.Januar PLANLEGGINGDAG – Barnehagen STENGT.!  

1.jan. har vi en bursdag barn – Hurra for Emilie som fyller år  

19.jan – FAU - nyttårsfest som er arrangert for alle – kl: 16.30. 

HUSK å kle deg godt, ta med det du/dere ønsker å spise og drikke.  

Praktiske info: Dette må til enhver tid være i garderoben:  

♥ Vi minner om å ha nok skiftetøy og sjekke uteklær. 

♥ Nok varme klær i garderoben  

- Vinterdress, votter/ regnvotter og regntøy. 

- God lue, fleec tøy, ullsokker + vintersko 

♥ Tas med klærne i helgene og væske.  

Tilbakeblikk på Desember 

I desember hadde vi fokus om julen. Desember måned har preget av hygge og diverse juleaktiviteter med 

bla. Julepynt      Vi lagte juledekorasjoner og pyntet avdelingen vår med masse julestemning       Det har 

vært kjempeartig, gøy og spennende med nye opplevelser for alle.  Trekking av kalenderen var koselig og vi 

så at barna synes det var spennende. Luciadagen var en fin opplevelse, barna sang og delte lussekatter til 

Tasta sykehjem. Vi hadde juleverksted hvor barna fikk prøvd ut ulike momenter.  

Vi har også hatt koselige felles adventsamlingsstunder. Vi har feiret nissefest der vi fikk besøk av nissen, 

med grøt og sang «på låven sitter nissen». Vi har vært på julekonsert i Stavanger konserthus – og sett  

Skulle det være noe dere lurer på, har spørsmål om eller er usikre på, så ta gjerne kontakt med oss.  

Hilsen alle oss på TROLL – Zana, Sohad, Nina, Mia og Sung       

 D  

 

Nina skal begynne med 50% 😊 


