
 

Riktig godt nyttår, og velkommen tilbake etter ferien! Vi håper at alle har hatt en fin julefeiring, og at 

dere er klare for et nytt år. Vi gleder oss til hva de kommende dagene, ukene og månedene vil bringe 

oss       

Desember har vært en magisk måned med masse juleaktiviteter. Vi skapte julestemning gjennom 

felles samling hver dag, juleverksted, julesanger, baking og julebøker.  

Vi hadde også to spesielle dager i desember. Den 13.12 feiret vi Luciadagen og den 15.12 hadde vi 

nissefest i barnehagen. 

Tusen takk for godt oppmøte på Luciafrokost. Barna viste stor glede av å sitte og spise sammen med 

dere i barnehagen. En veldig koselig opplevelse for både små og store        

Torsdag 15.12. begynte med nissemarsj og en god frokost. Så samlet vi oss på fellesrommet og sang 

noen julesanger sammen med resten av barnehagen. Til lunsj fikk barna nissegrøt og saft. Nissebesøk 

viste seg litt spennende og litt skummel opplevelse for noen. Heldigvis kom han med noe godt og 

plutselig fikk vi mange smilende ansikter.  

I desember har vi vært heldige med været. Det var mye moro av å leke i snøen. Vi har fått gjort oss 

noen erfaringer med snø. Den var spennende å se på, ta på og smake på. Vi har også forsøkt og 

sjekket hva skjer med snøen når den smelter. 

I januar kommer vi til å konsentrere oss om å ta barna godt imot etter en lang juleferie. Det er helt 

vanlig at noen kommer til å trenge mer kos og støtte. Det er også alle rutinene som må komme på 

plass igjen. Omsorg og trygghet skal stå i fokus når barna kommer tilbake.  

Videre i januar skal vi fokusere på vinter og lete etter vintertegn i naturen. Barna viste masse glede av 

leken i snøen og aketurer som vi hadde i desember så vi satser på mer snø i januar. 

Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i naturen og får erfaringer med naturen som fremmer 

evnen til å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider. 

Rammeplanen 

Praktisk informasjon: 

- 3.01- Olyad 3 år!  

- Husk å fylle på med skiftetøy slik at vi alltid har det tilgjengelig. 

Ønsker alle en riktig fin januar måned! Hilsen gjengen på Tussene       


