
Et riktig godt nytt år til dere alle. 

Evaluering av desember 

Denne måneden var preget av ro og harmoni på avdelingen. Vi startet opp med 

felles adventssamling på fellesrommet sammen med alle barna i barnehagen.  

Temaet for samlingene var Julenissens magiske verden. Sammen har vi undret oss 

over hvor julenissen bor, hvor er Nordpolen , hvordan ser det ut der, hvilke dyr bor 

der oppe for å nevne noe. Vi har sett bilder og hørt historier om julenissens hus og 

alt det magiske som befinner seg under hans tak.  

Siste samling fikk vi besøk av sledemesteren som har ansvar for alle reinsdyrene og 

han hadde med seg Rudolf. Dette var stor stas både for store og små. Samlingene 

på fellesrommet skaper et fellesskap blant alle barna og gir alle et felles fokus vi 

ser de tar med seg videre i lek og i samtaler i etterkant.   

Nytt av året var en julevandring her i barnehagen. Vi brukte sansene våre og   

vandret gjennom julens lukter, smaker og følelser for å nevne noe. Dette håper vi 

blir en tradisjon. Vi erfarte at barna var nysgjerrige på det vi møtte og sammen 

med de voksne var den gode samtalen virkelig tilstede.  

På avdelingen har vi sunget  julesanger og laget en god ramme rundt tiden          

desember måned. Sammen har vi skapt en førjulstid preget  av glede, undring,  

gode smaker og lukter  

Hver dag har vi hatt julesamling inne på avdelingen hvor vi åpnet en boks med 

ulikt innhold hver dag. Vi har møtt nisser i ulike fasonger, dagens dato, farger på 

nisseluer, historier om snøvenner, gamle og nye julesanger.  

Desember kunne til og med by på et skikkelig vintervær med snø.                          

Noen var skeptiske og andre gledet seg over at det gikk an å lage snøvenner,  

snøballer og ake.  

 

Vi kan oppsummere måneden med mye glede, magi og undring.  

 

Januar 

Fremover skal vi jobbe med vennebøkene. Dette er bøker som er et         

pedagogisk verktøy som tar for seg mange av situasjonene barna  møter i 

løpet av en dag. Bøkene er tilpasset vår aldersgruppe. Vi følger kanin og 

pinnsvin og deres hverdag i barnehagen. Der møter de på ulike utfordringer 

og situasjoner hvor det er behov for  å stoppe opp og undre seg over hva 

som skjer.  I forhold til fysisk helse vil boken «si stopp» ha en stor rolle.  

Barna skal lære seg å si stopp i forhold til egne grenser og å respektere når 

andre sier stopp. Dette kan være når noen gjør noe som ikke er greit eller 

krysser det personlige rom.  

Flere av vennebøkene skal og leses og vi skal undre oss sammen rundt flere 

av temaene. Hvilket tema som tas opp når vil dere kunne lese på              

månedsplanen. 

Hakkebakkeskogen kommer tilbake på avdelingen etter en liten julepause. 

Vi fortsetter med å ta for oss sangene som hører til fortellingen og skal bli 

kjent med flere av figurene. Dette er et prosjekt som vil vare over flere   

måneder fremover. Kanskje vil vi avslutte temaet med bamsefars            

fødselsdag. 

En liten, men viktig beskjed til alle dere foreldre.  

Det er viktig at dere ikke henger sekker på knaggene i fingarderoben. Har 

dere med sekk, må disse legges på toppen av hylla. Ta og en titt på ditt 

barns plass og ta en liten opprydning. Skiftetøy legges i egne kasser. Lapper, 

beskjeder, skittentøy og barnas kunstverk tas med hjem.  

Vi ser frem til et innholdsrikt og spennende år med deres små. 

Hilsen fra Susan, Marian, Anine, Sander og Jeanette 


