
Sesongbrev vinter 
Januar og februar 

Må bare beklage at jeg er så sent ute med Sesong brevet for denne perioden.  

 
Vi har kommet godt inn i det nye året. Vi har valgte å starte rolig og ikke ha så mange 
planer på papiret, årsaken til dette er at Othilie skal bli trygg og vandt til å være i 
barnehagen. Men nå som hun har blitt tryggere har vi kommet i gang med rutinene 
på av avdelingen. Vi vil også ønske Emilia velkommen til avdeligen vår og gleder oss 
til å bli bedre kjent med henne.   
 

Tilbakeblikk på desember 
I desember hadde vi ulike juleaktiviteter. De vanlige planene våre ble lagt til side, og 
vi tok det litt som det kom. Vi ønsket å ha fokus på en rolig måned, i 
tillegg var jo også Othilie innom på besøk.  
I desember startet vi hver morgensamling med å tenne lys i 
adventsstaken for så å telle dager igjen til jul. Dette har satt sitt preg og 
enkelte av barna husker at vi sang når vi tente lysene, vi bruker lysene 
av og til på morgningen nå og da har vi sett oss nødt til å synge «nå 
tenne vi det første lys» Vi hadde også en flott nissefest i speiderskogen 
som ligger ett lite steinkast fra barnehagen. Ungene har også fått prøvd 
seg å bake både pepperkaker og lussekatter. Vi hadde en flott måned 
og håper ungene sitter igjen gode opplevelser og samtaler.  
 
 

Månedene som kommer 
Nå som Othilie har startet hos oss er vi en full gruppe. Vi er en blandet mix, i alderen 
1-3 år, der vi har to barn som fyller 4 i løpet av året. Vi prøver så godt vi kan å legge 
til rette for at alle barn skal få en så god hverdag som mulig. Vi er ute en god time en 
gang til dagen, og dette er før lunsj, hvis vi ser at det er muligheter til å komme oss ut 
etter vi har spist frukt vil vi gjøre det.  
 
I januar og februar har fokuset vinter, vi har allerede fått en god smakebit på vinteren, 
siden vi har fått litt snø, graden har også bikket ned til minusgrader. Vi har også sett 
hva som skjer med snøen når den smelter.  
I enkelte samlinger har vi hatt eventyret om «skinnvotten» vi opplever at barna synes 
at dette er et kjekt eventyr, til dette eventyret bruker vi konkreter slik at barna skal få 
en mer visuell opplevelse av eventyret. 
 
 

 



 
Relasjonskompetanse 
I rammeplanen for barnenhage som kom i 2017 står det blant annet dette om 
relasjoner 

Barna skal møtes som individer, og barnehagen skal ha respekt for barnets  
opplevelsesverden. Barns liv påvirkes av omgivelsene, men barn påvirker  
også sine egne liv. Barnehagen skal gi rom for barnas ulike forutsetninger,  
perspektiver og erfaringer og bidra til at barna, i fellesskap med andre, ut- 
vikler et positivt forhold til seg selv og tro på egne evner.   
For å fremme gode relasjoner er det helt avgjørende at  
det legges vekt på å skape et positivt klima på avdelingen. Samspillet bør være 
preget av masse glede, deling av gode og varme følelser og latter som skaper en 
god atmosfære. Å utvikle gode sosiale ferdigheter, empati og vennskap i 
barndommen er viktig for å kunne utvikle et godt selvbilde. Gode relasjoner vil igjen 
få betydning for trivsel, utvikling og læring. 
For at barna skal få gode relasjoner er det viktig at vi voksne viser gode relasjoner 
ovenfor hverandre når vi er sammen med barna.  
 

Og vi opplever på avdelingen at 
barna har gode relasjoner til 
hverandre og oss voksne. De eldste 
barna spør gjerne etter de minste 
om hvor der og om de har kommet. 
Det synes vi er koselig. Det er også 
kjekt å se den gleden barna viser 
når vi kommer om morgningen, det 
er å kjekt å se at de bryr seg når vi 
skal hjem og vil gjerne gi oss en 
klem før vi går, eller at vi blir nektet 
å gå hjem.  

 

 De eldste barna synes at det er stas og ha de mindre sittende på fanget 

 
 
 



Språkkompetanse 
Vi skal fortsatt jobbe aktiv med språk gjennom ulike aktiviteter og samlinger på 
avdelingen, og da i mindre grupper. Slik at vi jobber mer rettet mot hva barna trenger 
med tanke på alder. Selv om det ikke er så mange av barna som snakker opplever vi 
at noen av dem har god språklig bevissthet. Det som blant annet står i rammeplanen 
for barnehagen er at «barna skal få videreutvikle sin språkforståelse og bruke et 
variert ordforråd.» personalet har et ansvar for «å skape et variert språkmiljø der 
barna får mulighet til å oppleve glede ved å bruke språk og kommunisere med 
andre». For å få jobbe aktiv med dette vi vil bruke samlinger, ulike spill, 
situasjonsbilder, vi kommer også til å bekrefte og være bevisste i de daglige 
gjøremålene på avdelingen, som under påkledning kommer vi til å benevne hva vi 
gjør, samme rundt måltidet osv.  
 
 

 
 
 
Generell informasjon  
 
Husk karneval 22 februar. Vi vil ikke pålegge dere ekstra kostnader med å gå å kjøpe 
karnevalkostyme til barna, bruk fantasien, spør venner eller bekjente om å få låne. 
Det er også frivillig å kle ut barnet. Vi har også noen kostymer liggende i barnehagen.   
 
Vi ønsker at dere hver fredag, rydder hyller og tar med hjem det som er skitten av 
uteklær slik at det får seg en vask.  
 
Sjekk også hyller og skuffer jevnlig om det er nok klær tilgjengelig.  
 
Etter tilbakemeldinger fra andre foreldre vil vi be dere om at dere ikke kjører inn til 
porten når dere skal hente eller levere barnet deres.  
 
 
 
Hilsener i fra oss på Mosvannet 
 
 
 
 
 
  
 


