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Hei og velkommen til januar 2023! Håper dere har hatt en fin jul! 

Vi starter 2023 med tema «Hakkebakkeskogen» og «Vinter». Som 

alle vet, er ikke vinter ensbetydende med snø, snømenn og skøyteis.  

Vi kan risikere en vinter med regn, varme, sol og mange plussgrader, 

så det kan være godt å ha mer enn vinter å fokusere på       

 

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 

 
 

 

 

Tilbakeblikk på desember måned 
Desember har gått utrolig fort, plutselig er vi i en ny måned og et nytt år. 

Dette året var vi så heldige å få oppleve snø over flere dager      Barna fikk vært ute i snøen, 

og vi tok inn snø for at de kunne føle på den, kjenne at det ble kaldt på hendene og at den 

smeltet. Det er noe med den undringen barna har når de opplever ting for første gang. Det 

er ikke alle som liker det, noen kan gjenre føle seg litt utrygge på dette nye, hvite, kalde og 

ukjente greiene som faller ned fra himmelen…  

 

Vi fikk laget en rolig julestemning på avdelingen, med både dempet belysning, rolig 

julemusikk, og mange nisser og pynt rundt omkring på avdelingen. Disse elementene er med 

på å skape en god stemning for både barn og voksne. Dette er også et godt element på å 

skape en god hverdagssamtale og undringssamtaler mellom barn-barn og barn-voksen, noe 

som gir ringvirkninger for alle sammen.  

 

Vi fikk laget julegave og julepynt i løpet av desember. Her fikk barna sitte to og to med en 

voksen og lage julegaver og julepynt. For oss har det vært viktig at det er noe de selv har 

laget og ikke er et voksenlaget produkt. For barna er prosessen det viktigste, ikke produktet! 

 

Vi bakte pepperkaker og vi hang opp pepperkakehjerter til julekalender. Underveis i 

julekalenderen ble hvert barn trukket, og de fikk med seg pepperkakehjerte hjem. Det er 

Viktige datoer i januar: 
• 2. januar er det planleggingsdag – Barnehagen er da stengt! 

• 25. januar er MILIAN 1 år! 

• 31. januar er ODA 2 år! 

 
 



alltid stas å se hvem som vinner «dagens hjerte»! Når alle barna hadde fått hvert sitt hjerte, 

ble resten av hjertene delt ut under fruktmåltidet frem til jul. 

 

Det vi ser er greit med en slik julekalender, er det at det blir veldig visuelt at nå minker det 

med dager frem til jul. Selv om ikke så mange av våre barn husker noe fra forrige jul, skaper 

det et bilde og en form for forventning om at det er noe som skal skje. Trenger ikke 

nødvendigvis være at det skal markere en kristen høytid, men like mye at familien får være 

sammen over flere dager, med god mat og godt samvær. 

 

Ellers var det mange flotte opplevelser vi fikk gjennomført i desember: 

Vi har hatt adventssamlinger hvor vi har brukt historien om Juleevangeliet gjennom 

konkreter fra Fisher Price. Det kjekkeste er når vi setter en engel på pipa på stallen, og det 

kommer lys og musikk!  

 

Luciafrokosten ble ikke noen frokost, men en markering av Lucia. 4- og 5-åringene gikk rundt 

på avdelingene i barnehagen i hvite kapper og sang; «Santa Lucia». Så fikk vi en kurv med 

lussekatter fra de som vi kunne spise inne på avdelingen. En fin og verdig markering. 

 

Nissefesten ble en fin fest sammen med barna. Siden vi har så mange barn som ikke går 

ennå, ble det ikke gang rundt juletreet. Vi valgte heller å sette oss i ring rundt treet, sammen 

med avdeling Vest, og synge julesanger mens vi ventet på nissen. Nissen kom, og vi fikk 

gavepose fra nissen med mandarin og pepperkaker. Tsehai og Thuy laget kjempegod julegrøt 

som vi spiste og koste oss med til lunsj.  

 

Alt i alt har vi hatt en fin desembermåned, hvor vi har fått kost oss masse, og gjort mye 

forskjellig. For oss var det viktigste å skape en god julestemning blant barna, og gi de en god 

førjulstid – fylt med kos og glede.       

 

 

 

 

 

 

 

Med de beste ønsker for en fantastisk start på 2023 

 

 

Hilsen fra Karoline, Tsehai, Jenny, Ahmet, Halime, 

Tsehai, Helena, Anette og Anett 
 

Minner igjen på at det er planleggingsdag 

mandag 2. januar 2023. Da er barnehagen 

stengt!!! 
 


