
 

 

  

 

Januar betyr nytt år, men også siste innspurt på barnehageåret. Vi ønsker oss en lang, god 

vinter med snø og ski og kanskje også skøyter! Våren blir travel for storefot når de skal 

forberede seg på å ta farvel med barnehagen…eller? Vi vil også gjøre det bra for fuglene å 

sette bo i skogen vår og vi vil ha en god og varm sommer uten å tenke på trafikklysmodeller! 

Så skal det skje litt av hvert – helt sikkert er det i hvert fall at barna våre skal lære noe nytt, 

prøve noe nytt, bli bedre kjent, krangle (les: løse konflikter), le sammen, leke sammen, og 

utvikle seg videre. 

 

Evaluering av desember:  

Det ble mange som måtte vente på å få bilde av seg selv på årets jule-venne-kalender! «Når 

er det min tur?», var det flere som sa. Desember blir en vente-måned for mange, men vi håper 

og tror av noen av våre aktiviteter gjorde dagene ganske bra. Vi sang og danset «Per 

Sjuspring», spiste pepperkaker, var i hallen, klappet navnet vårt(stavelser), så julefilm på 

kjøkkenet, akte på Trollhaugen, pyntet juletre med julelenker vi hadde laget og vi fikk også 

laget kakao og utdelt nisse-godte-poser på nissefest/julebord. Mye «julete», men også helt 

vanlige ting, som vi tenker også hører med i jula – det å gjøre noe som er ganske vanlig.  

Noe litt uvanlig for oss ble kanefart! Vi ville overraske barna, og det ble en overraskelse! De 

fleste syns det var flott å se hesten og få være med i vogna, men noen var litt mer reservert 

og ville helst ikke sitte på. Vi er forskjellige, og det er fint – en annerledes opplevelse i 

desember ble det uansett for oss. 

En god (eld-)gammel tradisjon fikk vi med oss før julefri og gult nivå: Storefot dro på 

julevandring i Hole kirke og fikk høre historien om da Jesus ble født.  Roller ble delt ut, det ble  

dramatisering og sang også. Omvisning i kirken ble det og også en runde på kirkegården med 

snakk om slekt som er begravet der. En god tid til undring over liv og død kan det fort bli der 

ute…  

Som sagt i forrige brev ønsket vi oss en desember med fred og ro…vi tror det ble rolig, men 

også en tid for å være litt ekstra spente. Vi stresset ikke med julegaver til dere foreldre – det 

ble med den ene, og vi håper dere satte pris på den??! Pepperkakebaking og sang på Hole bo- 

og rehab utgikk i år. Pepperkakebaking utgikk fordi vi rett og slett prioriterte andre aktiviteter 

med vennekalenderen. Og sang utgikk pga smitten på sykehjemmet. Vi håper på en enda mer 

normal jul, neste jul! 
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Planer for januar: 

Vi vil lage lekegrupper på tvers av alder. Dette gjør vi for å styrke relasjonen mellom barna og  

fellesskapet i gruppa vår. Noen barn leker best sammen…andre vil kanskje veldig gjerne leke 

med andre barn, men får det ikke helt til, av ulike grunner. Ved å sette sammen grupper kan 

barn få mulighet til å bli bedre kjent, lære noe om hverandre, oppdage en ny venn, lære at vi 

er forskjellige, lære seg å respektere andre. Det sosiale samspillet i gruppa vår, fellesskapet, 

kan alltid bli bedre, mener vi.  

Gruppene kommer til å bestå av seks barn og settes sammen både med tanke på at noen har 

behov for å beholde venner og noen bør få oppdage nye venner. Det er ikke slik at venner ikke 

skal leke sammen en hel dag! Lekegruppen er en bitteliten, voksenstyrt, del av dagen. Resten 

av dagen leker barna alltid med den eller de de selv velger.  

Vi trenger hjelp fra dere foreldre til å «framsnakke» gruppene våre. Etter hvert vil dere se 

hvem som er på gruppe, og da trenger vi at dere snakker om de barna hjemme også. Håper 

dere tar oppgaven på alvor! På forhånd takk! Gruppene vil etter hvert forandre seg, så følg 

med på det. Vi ønsker lekegruppe en gang i uken + at gruppen kan gå i flokk og følge, sammen 

til basen i skogen, i hvert fall en dag i uken. Målet er alltid at barna skal få ha et trygt og godt 

lekemiljø i barnehagen sin. 

Når det er snø vil vi bruke hverdagen til ski, skileik, aking og skøyter. Ski skal være gøy, også er 

det en unik mulighet til å utvikle motorikk, balanse og koordinasjon - noe som faktisk også 

styrker lese-og skriveopplæringen etter hvert      Barna skal kjenne på gleden ved skileik, så 

det skal være frivillig, men noen ganger skal alle med på en liten tur. 

Boka om «Kardemommeby» vil vi begynne å lese nå i januar, men vi skal nok jobbe med den 

utover store deler av vinteren. Vi skal ha fokus på «kardemommeloven» også: MAN SKAL IKKE 

PLAGE ANDRE MAN SKAL VÆRE GREI OG SNILL, OG FOR ØVRIG KAN MAN GJØRE HVA MAN 

VIL. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Januar og nyttårs-hilsen fra Koko, Camilla, Bjørgvin og Nima 

 

 

Datoer å huske på i januar: 

• 8.1 EMIL 5 ÅR!! HURRA!! 

• 10.1 PHILIP 5 ÅR!! HURRA!! 

• 23.1 EMIL 6 ÅR!! HURRA!! 

•  Tirsdager uke 3-7: Skiskole på Ringkollen for storefot. 

Mer felles info er på vei. 


