
Månedsbrev januar 2023 

Hei og velkommen til januar 2023! Håper dere har hatt 

en fin jul! Vi starter 2023 med tema 

«Hakkebakkeskogen»  
Hele Eskeland barnehage skal jobbe med 

«Hakkebakkeskogen» som et felles tema. Hver avdeling 

legger opp til sitt eget opplegg, men vi samarbeider oss 

imellom, slik at alle får gode tips og idéer som kan 

skape best mulig utvikling hos hvert enkelt barn.  

 

 

Gjennom at vi alle har et felles tema, får barna et felles erfaringsgrunnlag som vil 

gjenspeiles i barnas lek, både ute og inne. Etter hvert som vi får gått gjennom de 

ulike kapitler i boka, kan barna leke sammen og i større grad klare å gå inn i en mer 

aktiv rollelek, med oss voksne som støttende stillas. 

 

«Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. 

Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og 

språklig samhandling.» 

       (Rammeplan for barnehage, 2017)  

 

Historien om «Hakkebakkeskogen» gir oss mulighet til etiske refleksjoner, til å lære 

om kosthold og bevegelse og til utallige kunstneriske uttrykk vi kan tilpasse til det 

enkelte barnets modenhet.  

 

Det er viktig å tilpasse de ulike kapitelene til våre barn når vi leser boken. Derfor er 

det ingen garanti for at vi leser alle kapitlene. Det kan godt være at de blir veldig 

fokusert på ett kapittel, og at det blir hovedtema gjennom både 1 og 2 og 3 måneder. 

Her kommer barnas medvirkning inn i barnehagehverdagen. 

 



 

 

Vi i Tastabarnehagene er svært opptatt av å skape et godt ordforråd og språk, hvor 

vi tenker på det lengre perspektivet. Både i Rammeplanen og årsplanen nevnes det 

at barnehagen skal være bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker og 

påvirkes av alle sider ved barnets utvikling. Gjennom dialog og samspill skal barna 

støttes i å kommunisere, medvirke, lytte, forstå og skape mening (Rammeplanen, 

2017). 

 

Barn er nysgjerrige natur, de erfarer og lærer gjennom å bruke sansene og kroppen 

sin. De lever i her-og-nå, og er til stede i situasjoner med hele seg. Vi har som mål 

å bruke mest mulig tid på å oppleve og sanse sammen med barna. På denne måten 

får vi felles opplevelser, erfaringer og lærdom samtidig som dette knytter sterke 

bånd.  

«Barnehagen skal introdusere nye situasjoner, temaer, fenomener, 

materialer og redskaper som bidrar til meningsfull samhandling. Barnas 

nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær skal anerkjennes, stimuleres og 

legges til grunn for deres læringsprosesser. Barna skal få undersøke, 

oppdage og forstå sammenhenger, utvide perspektiver og få ny innsikt. Barna 

skal få bruke hele kroppen og alle sanser i sine læringsprosesser.» 

      Rammeplan for barnehage, 2017 

 

 

 

 

Viktige datoer i januar 2023: 

➢ 2. januar er det planleggingsdag – 

barnehagen er da stengt. 

➢ 2. januar har vi hele 3 bursdager! Anett 

på Sør og Katrin og Mariann på Øst! 

 



Tilbakeblikk fra desember 

22’ 

Desember var en fartsfylt måned hvor det var 

høy aktivitet. I november/desember måned 

avsluttet vi temaet om «meg selv», og begynte å ringe julen og 

julestemningen inn. Vi pyntet avdelingen, senket farten i hverdagen og skapte 

julestemning for barna. Vi begynte eksplisitt å synge julesanger og dikt under 

samlinger, hadde adventsstunder hvor vi trakk ett barn som dernest skulle få 

adventskalender (pyntet pepperkakehjerte). Ikke nok med det, så hadde vi 

juleverksted hvor barna fikk prøvd ut litt ulike momenter og kjent på de 

estetiske utrykkene ved å male og pynte en form som til slutt ble et juletre, 

lage julegaver til dere foreldrene, samt tegn og fargelegge ulike julebilder.  

Vi har sett på julefilmer, lært oss juletegn fra norsk med tegnstøtte, vært på 

julevandring til Vardeneset Kirke, vært på julekonsert og sett på 

pepperkakebyen i sentrum, markert Lucia og lekt masse i snøen og bygd 

snømenn, aka m.m – så lenge snøen varte. Vi har også hatt besøk av 

julenissen som ga oss noe godt å tygge på, men sist, men ikke minst: fått hilst 

og opplevd rampenissen gjennom hele desember! 

 

 

 

Vi på avdeling Nord ønsker alle gledelig jul og GODT NYTT ÅR. Vi sees i 2023.  

Hilsen Cathrine, Jorunn, Helena og Mike.  


