
Månedsbrev avdeling Øst 

Januar 2023 

 

 

Godt nyttår og velkommen tilbake! 

Nå skal vi i gang med et nytt prosjekt, nemlig Hakkebakkeskogen. Som alle vet, er det ikke 

ensbetydende med snø, snømenn og aking. Vi kan risikere en vinter med regn, plussgrader, 

sol og regn. Siden det ikke er noen garanti for en kald vinter, ber vi dere nok en gang om å 

sjekke skifteklær og ytterklær, slik alt er i orden til allslags vær. I januar starter svømmingen 

for førskolen, det blir på mandager oppe på Vardeneset skole. Svømmerne trenger: håndkle, 

badeklær, svømmebriller, såpe og badehette.  

 

Gjennom arbeid med Hakkebakkeskogen vil vi bli kjent 

med hovedrollene, som for eksempel Klatremus, Reven og 

Bakermesterharepus mm. Det vil bli mye lesing, forming 

og mulig litt dramatisering. Hakkebakkeskogen består av 

en del masse sanger, som vi også skal leke oss med. Tekst 

og språk arbeid i barnehagen skal bidra til at barna 

opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, 

sang og samtale (Rammeplanen, 2017).  

Hakkebakkeskogen er av stor interesse blant 

barnegruppen, noe som vi tror vil gjøre dette prosjektet 

spennende og kjekt for både barn og voksne, vi gleder oss!  

 

Viktige datoer i januar:  

- 2.januar er planleggingsdag – barnehagen er da stengt 

- 9.januar starter Maurslukerne med svømming. 

- 13.januar – Maurslukerne skal på supersans.  



Bursdager i januar: 

- Vi har ingen barn på avdelingen som har bursdag, men blant personalet har vi tre: 

- Katrin, Anett og Mariann fyller året 2.januar! Hipp hipp! 

 

Tilbakeblikk på desember måned 

Desember har vært en måned fyll av julestemning fra måneden startet og til nyåret kom. Vi 

startet med kirkevandring i Vardeneset kirke, hvor alle fikk utdelt en rolle i juleevangeliet. 

Barna storkoste seg som engler, sauer, gjetere, Maria og Josef. Nissefar kom på besøk under 

nissefesten vår, han hadde med seg en liten smakfull gave til oss! Ikke lenge etter nissefesten 

var det duket for Lucia markering med lussikatter, sang og et nydelig Lucia tog. Inni mellom 

det hele har vi hatt litt julebaking og fått laget noen julegaver. Gjennom desember har vi hatt 

to bursdagsbarn, Viljar og Marius! I starten av måneden fikk vi også besøk av Alvin, også 

kjent som Rampenissen, han har funnet på mye tull her hos oss!  

 

 

 

 

 

 

 



Det er jo ikke å unnlate å snakke om snøen som kom! Vi har storkost oss med den, laget 

snømann, rent ned bakker med akebrett, hatt snøballkrig og laget snøengler. Nabogaten til 

barnehagen har pyntet med masse nisser og lys, noe som vi kaller for «julegaten», her har vi 

også vært og spredd litt juleglede tilbake, i form av lyslykter med en liten hilsen på. Slutten av 

måneden besto av en del sykdom både blant barn og ansatte, men det la ingen stopper for oss, 

for vi skulle nemlig på julekonsert i Stavanger. Vi tok buss inn til sentrum, gikk til 

konserthuset og koste oss på konsert, før vi tok en liten tur til pepperkakebyen.  

 

 

Til slutt vil vi takke for det gamle og ønske dere alle et riktig godt nyttår! 

Mvh. Anette, Anette, Katrin, Nora og Mariann 


