
 

 

 

 

 

 

Godt nytt år, alle sammen! Vi håper alle har hatt en hyggelig jul, og at alle nå er i gang 

med rutiner og hverdager igjen!? 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 2019!  

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 14 fine unger!  

Tusen takk til dere foreldre for den julegaven vi ansatte fikk til jul, - den falt i god smak!  

EVALUERING AV DESEMBER:  

Desember ble en rolig og hyggelig måned på 

Harelabben, - akkurat slik vi ønsket. 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. Dessverre 

avsluttet vi året med mye sykdom, så selve innspurten 

ble ikke akkurat som planlagt..  

Vi begynte tidlig med julemusikk og julekos på Harelabben. Rolige aktiviteter i små 

grupper fungerte veldig greit, det ble ro og konsentrasjon og selv de aller minste klarte å 

male og lime litt julepynt helt på egenhånd! Mestring og medbestemmelse for alle! 

Månedsbrev for 

Harelabben       

Januar 2019 

Viktige datoer: 

02.01 - Planleggingsdag 

23.01 - Eilert Elias 2 år!  

 

 



Fuglene våre tenkte vi selvfølgelig også på før jul! En hel dag 

koste vi oss i den flotte Mathytta vår, med å smelte, helle, røre 

og tømme oppi solsikkefrø og fett for å lage deilig julemat til 

fuglene våre. Dette fikk alle barna delta i, stor konsentrasjon og 

god samarbeidsevne! Et veldig vellykket prosjekt, så denne 

aktiviteten vil vi gjenta i løpet av vinteren! Av alle fuglene var 

det den røde, fine dompapen som fikk mest oppmerksomhet i 

desember, og vi sang "Høyt oppi lia der veit jeg et sted"! 

Fuglenes julemat rakk dessverre ikke å bli med barna 

hjem før jul, men fuglene i barnehagen og på 

Furutoppen har virkelig storkost seg nå i januar!   

     

 

Maten, og kakene, er selvsagt viktig i barnehagen i desember også! Peppernøttene bakte vi 

over bålet på Furutoppen, med utdeling av smaksprøver til alle både før og etter steking. 

Alle fikk dele opp pepperkakedeigen i små biter, som de voksne stekte på bålet. "Det lukter 

godt!" sa Sigurd. Og det gjorde det! Vi sanset oss gjennom hele desember, med lukter, 

smaker, julemusikk og pynting og lys på avdelingen! 

På julebordet vårt fikk vi smake på deilig julemat! Medisterkaker, julepølser, poteter og 

saus. Vi hadde også ribbe og surkål for de som ville smake på det. Bordet var pyntet, og det 

var forventninger og spenning knyttet til dette "julebordet", - og nissebesøk  under 

måltidet var stor stas!  



I hele desember hadde vi med oss "Juleboksen"vår i samlingene. Her lå nisse rød og nisse 

blå, musemammaen i musevisa, et rødt julelys  (avogtil en pepperkake til hver)og dagens 

hjertebarn. Det er hyggelig å telle ned til jul med hjerter og bilder av barna, og slik 

får vi gitt alle barna litt ekstra fokus og oppmerksomhet. Vi så barna gledet seg over 

å få henge opp hjertet sitt, men de gledet seg også med de andre barna, og det var store 

smil og rop hver dag vi viste frem hjertet! 

PLANER FOR JANUAR   

Det er skikkelig vinter ute, så vårt aller største ønske for 

januar 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!  

I Januar skal vi jobbe mye med språk på Harelabben, vi skal 

dele oss opp i mindre grupper og lese bøker, spille spill, fortelle eventyr, lære nye regler og 

synge sanger! De aller minste skal jobbe med nye ord og begreper, mens 2 åringene skal 

jobbe mer med eventyr. Vinterens første eventyr blir Skinnvotten. "Fra barnet er halvannet 

år og frem til seksårsalderen lærer det i gjennomsnitt ni nye ord hver eneste dag. I begynnelsen 

forstår barnet mye mer enn det selv klarer å uttrykke". 

Vi skal også jobbe med motorikk, og flere av de grunnleggende bevegelsene, og Koko 

fortsetter sitt spennende prosjekt om sansene. Likevektssansen, og balansen, er det viktig 

at barna utvikler tidlig så vi har litt ekstra fokus på dette i januar. 

I Rammeplanen står det at barnehagen skal bidra til at barna videreutvikler motoriske 

ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinasjon og fysiske egenskaper 

Det blir noen endringer i personalet på Harelabben fremover... Vivi er nå tilbake i 100% 

stilling igjen, og vi takker Jonas for all musikk, dans, lek og moro på tirsdager. Han er en 

stor helt for barna, og de er raske til å løpe bort til Jonas når de ser han ute!  

Som alle nå har fått med seg har Vivi sagt opp sin stilling hos oss, og har den siste dagen sin 

på Harelabben fredag 15. februar, før hun begynner den nye jobben i Nedre Auren 



gårdsbarnehagen. Dette kommer til å bli både trist og rart, men vi ønsker Vivi lykke til 

med en ny spennende hverdag! Naturbarnehagen har allerede ansatt en ny pedagog, og vi 

voksne gleder oss til å bli kjent med og samarbeide med Katherine Nyborg fremover! 

Katherine er  fra Sollihøgda, hun er ung og lovende, og har de siste 4 årene jobbet i en 

Espira barnehage i Bærum. Katherine var med oss på planleggingsdagen nå i januar, og 

kommer nok til bidra med mange morsomme aktiviteter og spennende turer fremover! 

 

Fortsatt god januar til store og små på Harelabben! 

Hilsen fraVivi, Heideh, Koko og Hege 

 

   

 På nisse- jakt! Vi fant mange spor, så nissen hadde tydelig vært på Furutoppen før jul! 

Hadde han mistet lua si også?? 


