
Månedsbrev Januar 
 

 

Da var julen over, og vi har kommet oss inn i 2023. Vi håper at dere 

alle har hatt noen fine dager fri med både familie og venner, god 

mat og kjekke aktiviteter.  Nå ser vi frem til å starte det nye året 

med den fine gjengen vår på Rød                                  

 

Desember har dessverre vært preget av mye ulik sykdom på avdelingen. 

Det ble derfor en ganske stille og rolig måned på oss som har vært på 

avdelingen. Vi har forberedt oss til jul, med juleverksted, jule – og 

adventssamlinger, tur til julebutikken på Jåsund, julefortellinger/sanger, 

Lucia frokost og Nissefest. Vi var og så heldige med å få nyte noen dager i 

snøen, og til og med en tur ut i en større akebakke. Snøen ble mottat 

med ulik entusiasme hos de minste. Det var ikke alle som ble like 

begeistret, men de aller fleste har kost seg å ake og lage snøballer.          

Vi vil og takke for mange fine gaver til vår omvendte julekalender! 

 

Tema: 

Tema for januar – mars, blir «Byen vår». Vi kommer til å konsentrere oss om 

Transportmidler/kjøretøy i første omgang. Barnehagens beliggenhet gjør at vi får med oss 

mange spennende kjøretøy både på veien og i lufta, hver eneste dag. Forhåpentligvis får vi 

tatt oss en tur med bussen, og også se på togene i sentrum.  

Annet: 

• Jannicke fortsetter som assistent hos oss ut barnehageåret       

• 1.trinns studentene, Elise og Juni, som var her i høst - kommer tilbake for å fullføre 

sin praksis. Denne gangen skal de være hos oss i 5 uker. 

• Nyttårslunsj. Vi ønsker å arrangere en nyttårslunsj for ungene. Det vil komme mer 

info på nyåret om hva dette innebærer, men datoen er satt til onsdag 11.01.23. 

Viktige datoer: 

• 02.01.23     Planleggingsdag   Barnehagen stengt 

• 09.01.23     Studentene kommer 

• 11.01.23     Nyttårslunsj 

• 23.01.23     Sofie 2 år   HURRA!! 

• 27.01.23     Telma 2 år   HURRA!! 

 

Med vennlig hilsen Rød avdeling v/Charlotte 



Tema «Byen vår». 
 
Hva sier Rammeplanen: 
 
Nærmiljø og samfunn 

«Barnas medvirkning i barnehagens hverdagsliv legger grunnlaget for 
videre innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. 
Gjennom utforsking, opplevelser og erfaringer skal barnehagen bidra til å 
gjøre barna kjent med eget nærmiljø, samfunnet og verden.» 

«Barnehagen skal bidra til kunnskap om og erfaring med lokale tradisjoner, 
samfunnsinstitusjoner og yrker slik at barna kan oppleve tilhørighet til 
nærmiljøet.» 

«Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at 
barna 

• oppmuntres til å medvirke i egen hverdag og utvikler tillit til deltakelse 
i samfunnet 

• erfarer at alle får utfordringer og like muligheter til deltakelse 

• utforsker ulike landskap, blir kjent med institusjoner og steder i 
nærmiljøet og lærer å orientere seg og ferdes trygt» 

«Personalet skal 

• introdusere barna for personer, steder og samfunnsinstitusjoner i 
nærmiljøet for å skape tilhørighet og hjelpe barna med å orientere 
seg og ferdes trygt 

• gi barna forståelse av at samfunnet er i endring, og at de inngår i en 
historisk, nåtidig og fremtidig sammenheng» 

 

 

 

 

Hentet fra Udir.no – Rammeplan for barnehagen. 


