
 

 

 

 

 

 

Godt nytt år til alle, både store og små på Harelabben! Vi håper dere alle har hatt en 

hyggelig og avslappende ferie, og at dere nå er klare for en ny måned med aktiviteter og 

spennende turer med Haregjengen! 

Vi vil samtidig få takke alle foreldre for en hyggelig julegave, - den falt i god smak!   

Det er litt godt med januar, et helt nytt og ubrukt år ligger foran oss, og vi er spente og 

gleder oss til alt det morsomme vi skal gjøre i barnehagen i 2018! På planleggingsdagen 2. 

januar begynte vi å legge noen planer for det første halvåret, men vi er som alltid 

oppmerksomme på hva barna er opptatte av, legger til rette for aktiviteter ut fra dette, og 

tar gjerne litt på sparket! Men vi vet allerede at det blir aktive, spennende dager sammen 

med 13 fine unger! 

 

EVALUERING AV DESEMBER:  

Desember ble som vi ønsket en rolig måned på Harelabben. Vi hadde ikke lagt alt for 

mange planer, vi vet jo av erfaring at det er mye som skjer på alle kanter denne tiden, så 

barna trenger mest ro og faste rutiner her i barnehagen. 

Men desember er nå en gang jule- måneden, og hver dag startet vi med tente lys og en 

liten nedtelling, - ett og ett hjertebarn ble hengt på vinduet, og nissen vår fikk god hjelp 

til å henge på plass skjegget sitt, - til det plutselig en dag var helt fullt og det var JUL! 

Det har vært mye snakk om nissen, og vi har sunget og lest mye. Verset om Nisse Rød og 

Nisse Blå kunne nok alle barna tidlig i desember, det samme med På låven sitter nissen og 

Musevisa. Nå merker vi godt at vi har store to- åringer på avdelingen, de tar initiativ, 

kommer med forslag om ulike sanger og synger 

høyt med i samling! 

Månedsbrev for 

Harelabben       

Januar 2018 

Viktige datoer: 

2.1  Planleggingsdag 

13.1 Karoline 3 år!  

20.1 Hagefugltellingen starter 

 

 

 



 

Noen Hare- barn deltok på julegateåpningen på Vik Torg 1 desember. En stemningsfull 

"kickoff" med glade nissebarn, og maaange tilskuere! Dette er en av  juletradisjonene vi i 

Naturbarnehagen setter pris på! Lysfesten den 13 desember og Nissefesten på Furutoppen 

er to andre arrangement både vi og mange familier må ha med seg for å få den rette 

julestemningen. Det ER flott når man kan stå ute i nysnøen, en tidlig morgen eller en sen 

ettermiddag, i lyset av mange fakler mens barna synger julesanger! Tusen takk for at dere 

møter opp på arrangementene våre og skaper stemning og hygge sammen med oss! 

Vi likte godt julebaksten på Harelabben i år! Først fikk 

Caroline veldig god hjelp til å bake ut 150 boller! til 

lysfesten vår, og så var det en ivrig gjeng som fikk smake og 

bake ut peppernøtter. Vi skar opp deigen i små biter med 

kniv, før vi rullet de til kuler. Teknikk, form og antall, - to 

lærerike bakedager for Harene!  

Vi lagde mat til fuglene også, vi! Der fikk barna også være 

med å måle opp, røre, sette i pinnen sin og fylle opp 

koppene til slutt. De var stolte av resultatene, og ville gjerne 

fortelle at de hadde lagd fuglematen helt selv! 

I barnehagen har vi kost oss med flere små formingsprosjekt i desember. Haregjengen liker 

veldig godt å male, så det er jubel hver gang vi finner frem maleskjorter og pensler! 

Resultatene ble pakket fint inn, - så spennende og fint å kunne gi bort noe en har lagd 

helt selv! Barna føler stor mestring og får en god selvfølelse, så vi håper gavene også ble 

godt mottatt hjemme! Å tove nisser ble nok også en ny opplevelse for mange, og det var 

herlig å se reaksjonene til barna da de fikk holde på med ull, sammen med vann og såpe! 

Varmt, mykt og skikkelig vått (overalt..)!! 

I desember har vi hatt flere turer sammen med 

Ekornstubben til Furutoppen, med julesamlinger, sanger 

og regler. Det er fint å være sammen, og ekstra hyggelig 

ble det da vi hadde julebord på Furutoppen, med fint 

dekket bord og med deilig julemat! God stemning i teltet, 

og små og store koste seg veldig! 

Vi hadde også en fin "Kinodag" sammen med Ekornstubben i barnehagen før jul, det var 

premien vår siden dere foreldre var så gode til å svare på Foreldreundersøkelsen! HURRA! 

 



 

PLANER FOR JANUAR 

Det er skikkelig vinter ute, så vårt aller største ønske er å bruke snøen, kulda, isen og 

vinterværet for det den er verdt! Vi vil ake, gå på ski (for de som vil/har), lage former i snø 

og is, se etter spor og lage spor!  

Vi vil ikke ha ski som dagens aktivitet på ukeplanen, men 

vi hjelper og støtter de barna som har med seg ski, slik at 

de får gått litt hver dag!  

Fuglene på Furutoppen skal få mer mat av oss også i 

januar, og vi skal se spesielt etter meisene våre, Kjøttmeis, 

Blåmeis og Toppmeis. Vi skal se på farger, og lære hva de 

liker å spise. Kanskje hører vi lydene fuglene lager også? 

I desember så vi hvor morsomt og spennende Hare- barna synes det var å bake, derfor har 

vi valgt å gjøre mer av det nå i januar og februar! Vi skal bake både i barnehagen og i 

skogen. Det blir nok kanskje rundstykker, pinnebrød, muffins og scones? Bakesangene og 

bakereglene våre kan barna godt, men noen nye begrep og redskaper får vi øve oss på!  

Vi legger vekt på at barna skal få ha medbestemmelse over egen hverdag, små barn har 

også noe de skulle ha sagt! 

"Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre 
til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet" 
Rammeplanen 

Språkutvikling er viktig, spesielt på en småbarnsavdeling. 

Vi synger, leser og forteller, og vi hører barna lærer nye 

ord hver dag! Utover vinteren skal vi jobbe mye med 

eventyr på Harelabben. Først begynner vi med eventyret 

om Skinnvotten, og alle dyra som vil varme seg inne i 

den varme votten. Heideh har en sang til eventyret, og vi 

skal synge den, og finne/lage sanger om alle dyra! Noen 

regler skal vi nok klare å finne på også, også håper vi etter 

hvert at vi kan klare å leke og dramatisere eventyret selv! 

"Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna 
møter et mangfold av eventyr, fortellinger, sagn og uttrykksformer, og bidra til at barna 
opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale" Rammeplanen 



 

Det blir noen endringer i personalgruppa vår i januar. Simmi vil være på Ekornstubben 

fremover, der Une overtar ansvaret med veiledning og oppfølging av skoleeleven vår. Takk 

for fine tirsdager, Simmi! 

Vivi kommer tilbake fra permisjon torsdag 11. januar, og vil foreløpig ha "plass" på 

Harelabben. Siden vi da blir litt overtallige vil kanskje noen av oss rullere litt på andre 

avdelinger. Velkommen tilbake Vivi!   

 

Januar – hilsen fra 

Caroline, Heideh, Jon –Didrik, Jonas og Hege 

 

 


