
 

Godt nytt år alle sammen.  

Vil starte med å ønske Elliot og familien velkommen til Mosvannet. Det har vært utrolig 

kjekt å få dere inn på avdelingen.  

Nå går vi våren i møte med stormskritt, men i dag kan vi rett og slett nyte litt snø på 

bakken. Det er en sjelden luksus i Stavanger, så i dag bar det ut på tur med 

rompeakebrett.  

 

 

Desember  

Målet for desember var å roe ned og nyte førjulstiden. Dette har vi til det fulle 

gjort i desember. Vi har vært med på mye forskjellig og hatt mange kjekke 

aktiviteter, men likevel har det vært en rolig og grei adventstid.  

Vi opprettholdt den årlige tradisjonen med julefrokost og luciafeiring, dette var 

en kjempe flott dag og vi ønsker å takke alle som hadde mulighet til å komme å 

være sammen med oss denne dagen. Vi hadde på forhånd øvd mye på luciasangen, 

så når luciatoget gikk så sang alle for full hals.  

Konsert i konserthuset er en annen flott tradisjon som vi har i vår barnehage, vi 

fikk kjøre buss til og fra konserthuset. Selve konserten var kjempe kjekk og alle 

sammen satt med store øyne og følge med. Det var ei dame som va kjempe flink 

til å fortelle noen kjekke historier mellom sangene. Til og med en liten fjøsnisse 

kom og hilste på oss.  



Når det nærmet seg juleferien var det klart for nissefest, vi hadde en flott 

nissefest med alt som hører med. Nissesamling, besøk av nissen som delte ut 

hver sin pose med noe godt i og nissegrøt. 

Ellers i desember har vi laget litt forskjellige ting og vi har spist mye 

pepperkaker. Hver dag i desember har vi trukket kalender og da fikk de henge 

opp hjerte i vinduet og fikk med seg en pepperkake hjem. Dette var stor stas og 

de var alle klar for trekning hver dag. 

  

Januar 

I forhold til Være sammen kommer vi i januar og 

februar til å ha fokus på Bankingtime. Bankingtime 

er et begrep som blir brukt for å beskrive hvordan 

vi kan investere i relasjonen til barna. Det kan 

sammenlignes med å sette penger inn i banken, slik 

at vi har til å ta ut en dag vi trenger. I forhold til barna så har man kvalitetstid 

sammen med de enkelte og dermed investerer man i relasjonen. Det blir da 

lettere for barna og forholde seg til de grenser som blir satt. Vi arbeider jo med 

gode relasjoner gjennom hele året men nå ønsker vi å ha enda litt ekstra fokus 

på det disse månedene.  

 

Språkutvikling i barnehagen 

Å støtte barns språkutvikling er en av barnehagens kjerneoppgaver. Det er 

mange forventninger til barnehagens arbeid på dette området. Regjeringen har 

varslet at barnehagens arbeid med språk vil få stor plass i ny stortingsmelding 

som ventes våren 2016 

I år handler også barnehagedagen (1.mars) om barnehagenes arbeid med å sikre 

barn en god språkutvikling med særlig vekt på å lese høyt for og med barna.  

Så månedens tema blir: 

«Les høyt for meg!» 

 

 

 

 

 

 

«Barnehagen skal skape et miljø hvor barn og 
voksne daglig opplever spenning og glede ved 
høytlesning, fortelling, sang og samtale, og 
være seg bevisst hvilke etiske, estetiske og 
kulturelle verdier som formidles.» 
(Rammeplanen) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personalsituasjonen på avdelingen er per nå slik: 

Kisten 100% 

Elisabeth 40% 

Liv Marie 50% 

Elisabeth Sol 50% 

Robert 60% 

Ønske alle sammen en flott måned, hilsen Liv Marie, Elisabeth, Elisabeth Sol, 

Camilla, Maryan og Kirsten 

De neste måneden finner dere månedsbrevet på 

http://www.minbarnehage.no/tjensvollbhg 

 

  

 

Gjennom å bli lest for, delta i samtaler om og selv 
bidra i å utvikle fortellinger skal barna: 

• Utvikle sin begrepsforståelse og et rikt ordforråd 

• Oppleve spenning, glede og mestring 

• Få et positivt forhold til tekst og bilde 

• Tilegne seg kunnskap om skriftspråket før den 
formelle leseopplæringen tar til 

• Få forståelse for verdien av å kunne lese og skrive 

• Utvikle kommunikasjonsferdigheter gjennom å 
bruke språket aktivt 

• Bli kjent med ulik litteratur 

• Oppleve samhold og tilhørighet 

 

http://www.minbarnehage.no/tjensvollbhg

