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Januar 2023 

Troll 



Våre refleksjoner fra Desember 2022 

Godt nytt år!  

I desember har fokuset vært juleglede. Og det har det virkelig 

vært. Vi har kost oss på morgningene med julelys tent og ju-

lemusikk på til frokost.  

På mandagene har vi hatt felles adventssamling, på felles-

rommet. Det var kjekt å se hvor konsentrerte alle barna var. 

Vi fikk høre historien om julenissen, sang sanger og fikk se 

ett skuespill.  

I formingen har barna laget nydelige gaver som dere foreldre 

fikk til jul, alle ble så fine og barna synes det er kjempe kjekt 

med maling og glitter.  

Pepperkakebakingen var høydepunktet for de fleste, spesielt 

godt var det å smake på deigen og pynten.  

Samlingene er virkelig kjekt for barna på troll, vi ser at de er 

veldig klare når boksen med samlingsmaterialer kommer 

frem, da setter de seg rett ned på gulvet med spenning i øyne-

ne, i desember hadde vi om nissen, julesanger og juleregler.  

På nissefesten fikk vi besøk av nissen, litt skummelt for noen, 

selv om nissen bare besøkte oss gjennom vinduet og hadde 

med gave.  

Januar på Troll:  

I forbindelse med temaet om Hakkebakkesko-

gen skal vi bli kjent med Reven. Hvem er 

han? Hva er en rev? Hvor bor reven? Kan 

hende vi får besøk også. Ellers vil vi bruke 

konkreter og bilder, og gjøre mye annet kjekt.  

 

Gleder oss til å ta fatt på turene våre igjen. Da 

vil barna få se mer av nærområdet vårt og få 

brukt kroppen i ulike terreng. Dette blir kjekt. 

 

Vi fortsetter med planene våre. Har fokus på 

lek og språk og sosial kompetanse.  

 

Maria skal være hos oss de neste ukene, og vi 

gleder oss til å bli kjent med henne.  
 

 

 

Månedsplan for Januar  



Til info:  

På hjemmesiden vår legges det ut nyttig og viktig informasjon. https://

www.minbarnehage.no/tasta  

Det er ønskelig at alle abonnerer på denne siden.  Husk å klikke på riktig barnehage og 

på avdelingen vår.  

 

Vi setter stor pris på tilbakemeldinger. Om dere har spørsmål, ønsker, kommentarer 

ideer, bekymringer eller tanker så ikke vær redd for å ta kontakt.  

Mobilnr: til avdelingen er: 99356693 

Dere kan sende melding ved sykdom eller dersom det skulle være noe annet.  

  

Med vennlig hilsen  

Gjengen på Troll 

https://www.minbarnehage.no/tasta
https://www.minbarnehage.no/tasta

