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Jeg vil starte med å ønske alle et riktig godt nytt år! Jeg håper alle har hatt en 

fin juletid og fått ladet batteriene til ett nytt år. Vi gleder oss til alt vi skal 

oppleve sammen i året som kommer          
 

 

Tilbakeblikk på desember 

 

I desember har vi jobbet med å skap en fin og rolig førjulstid, og prøvd å finne 

frem og kjenne litt på den gode julestemningen. Det har vi klart ganske bra, men 

desember har også vært preget av spenning og kanskje litt utålmodighet        

 

Vi har uansett hatt en fin desember måned, selv om den på grunn av covid-19 

ikke ble helt sånn som den pleier. Julekaker måtte vi dessverre, droppe i år, men 

vi fikk heldigvis laget pepperkakekalender. Det løste vi ved at en voksen laget 

pepperkakene og så fikk barna pynte sin egen pepperkake. I tillegg til å få med 

pepperkaken sin hjem da de ble trukket i kalenderen, fikk også barna med seg 

det røde julehjerte fra vinduet med velvalgte, fine ord om seg selv skrevet på. 

Vi har snakket mye i desember om å glede andre, og gjøre og si fine ting til 

hverandre og de røde julehjertene var en del av dette.  

 

I desember har vi også hatt mange kjekke formingsaktiviteter. Vi har jobbet 

med ulike materialer som for eksempel maling, papir, tre, kongler og glitter. 

Forming er noe vi opplever at barna synes er veldig kjekt og spennende.  

 

 



Som tidligere nevnt ble ikke desember helt som den pleier på grunn av covid-19. 

Vi måtte gjøre litt om på noen av tradisjonene vi har her i Eskeland. Det ble 

dessverre ingen luciafrokost, men Lucia ble markert på en fin måte uansett. 

Førskolegruppen gikk i Lucia tog rundt barnehagen med lys og sang. De stoppet 

ved alle avdelingene og delte ut en kurv med innpakkede lussekatter til hver 

avdeling.  

 

Nissefest ble det også. Vi gikk avdelingsvis rundt juletreet på fellesrommet og 

sang og koste oss. Nissen fikk det også litt ekstra travelt denne dagen da han 

måtte på besøk til hver enkelt avdeling. Vi var så heldige å få en pose med noe 

godt oppi som vi kunne kose oss med før det var nissegrøt til lunsj        

 

 

Januar 
Tema 

«Meg selv og vinter» 

Mål 

- Bli kjent med den norske vinteren 

Sosialt mål 

- Vente på tur 

 

Sanger og regler:  
• 5 små snømenn 
• Det snør, det snør 

  

Nøkkelord:   
Vinter, frost, snø, is, istapper, akebrett, ski, vente 

Eventyr/historie/bok:   

• Ti små vennebøker- vente på tur  

Farge:  
 
 
 
 
  

 

 

I januar kommer vi til å ha fokus på temaet vinter. Vi har allerede startet nå 

som været er kaldt med å lage iskunst av vann, maling og piperensere. Denne 

flotte kunsten kan dere enn så lenge se i buskene utenfor avdelingen        

 

Vi har mange andre kjekke aktiviteter planlagt også som dere får se resultatene 

av i løpet av måneden.  



Vi håper jo selvfølgelig vi er så heldige at vi kan få oppleve litt snø, da det er 

mange som forbinder vinter med nettopp dette. Men vi kommer også til å snakke 

om den typisk norske vinteren som kan være ganske våt og kald.  

 

I januar kommer vi også til å ha fokus på det å vente på tur. Vi ser at en del av 

barna kan ha et ønske om at alt skal skje «nå med en gang». Vi ønsker at alle 19 

barna på avdelingen skal oppleve at de blir sett og hørt, og vi ser derfor behovet 

på å fokusere på nettopp det å vente på tur.  

 

 

 

 

Bursdager i januar 

Noah 4 år onsdag 27. januar!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viktige datoer 

• Mandag 4. januar Planleggingsdag- barnehagen er stengt. 

 

Mandag 18. januar? – Egentlig skulle vi startet med svømmeopplæring for 

førskolegruppen mandag 11. januar. Det får vi dessverre ikke gjort på 

grunn av slik covid-19 situasjonen er i Stavanger for øyeblikket. Ny dato 

for oppstart er foreløpig mandag 18. januar, og vi håper dette blir mulig. 

Mer informasjon om dette vil komme fortløpende.  



Covid-19 informasjon  

Som dere vet er det økt smitte i Stavanger nå etter jul og nyttår. Heldigvis er vi 

i Eskeland barnehage fortsatt på gult nivå, noe vi ønsker å fortsette med. For å 

unngå å havne på rødt nivå er det viktig at vi jobber sammen!  

 

Jeg vil derfor minne dere på om at det kun skal være to foreldre i garderoben 

samtidig. For å unngå trengsel og ventetid er det derfor viktig at alle prøver så 

langt det er mulig å bruke kortere tid ved henting og levering.  

 

Vasking og spriting av hender gjelder både barn og voksne som kommer inn i 

barnehagen.  

 

Dersom dere synes det kan bli travelt med beskjeder og slikt i garderoben er vi 

alltid tilgjengelig på sms og telefon i løpet av dagen       

 

Annen informasjon  

• Minner igjen om at vi starter de fleste dagene med samling 9.15. Dersom 

barnet ditt kommer senere enn dette i barnehagen ønsker vi beskjed.  

• Tirsdag er turdag og vi går fra barnehagen senest 9.30. Vi ber om at 

barnet er i barnehagen i god tid før dette. Vi starter påkledning i 

garderoben kl 9.00, og det vil derfor være større trengsel i garderoben 

dersom barnet blir levert i tidsrommet 9.00-9.30.   

• Det er viktig at barnet har godt med klær i barnehagen. Husk både dress, 

regntøy, fleece, lue og votter.  

• Husk å sjekke jevnlig at barna har skiftetøy i barnehagen. 

• Ta med regntøy og dresser hjem til tørk dersom dette er vått. Trange 

garderober gjør at klærne ikke tørker fort nok når det henger i 

barnehagen. 

• Det er fint hvis alle kan hjelpe sitt barn med å holde orden i garderoben.  

 

 

 

 

Håper alle har fått en fin start på det nye året       

Hilsen fra Katrin, Anette og Kine ☺  


