
Hei og riktig godt nytt år      

Nytt år med nye muligheter! 

Førjulsvinteren bød på mange variasjoner, både værmessig og 

sykdomsmessig. Nå krysser vi fingre for at vi får en mer stabil 

etterjulsvinter, med mye fint vintervær og friske barn! Eventyrmåneden vår 

i november gikk med til å lese og synge eventyr. Vi leste om drager og 

prinsesser, troll og Askeladden. Barna laget seg steintroll, som de ga bort i 

julegave. Undring rundt om både troll og drager egentlig finnes. Desember 

gikk til å lage julepynt, hemmeligheter som ble pakket inn og gitt til dere, 

mye julesang og juleeventyr. Som året før, måtte vi ha Lucia-feiring 

utendørs pga. pandemien. Vi synes selv det ble en fin ramme, med bålpanna, 

gløggservering og en opplyst gapahuk. Barna skinte om kapp med stjernene vi 

hadde hengt opp da de stod og sang så vakkert for dere       

Nå i januar fokuserer vi på samene. Vi skal se litt på hvordan de ulike 

samene bor, hva de spiser, hva jobber de med, barnehage – og 

skolehverdagen og aktiviteter som barna driver med. Vi skal lage oss mat 

inspirert av samene og prøve å lage oss en lavvo inne, med «bålplass» og 

skinn for å sitte på. 

I februar reiser vi til Madagaskar. Vi skal «fly» dit, så vi må lage oss pass 

og «kjøpe» oss flybilletter. Hvordan lever menneskene her? Hva spiser de? 

Hvilke dyr bor på denne øya? Madagaskar blir temaet vårt på karnevalet 

også      

Så en oppfordring og et ønske fra oss: 

Grønnposene skal tømmes av dere. Heng opp klær på knaggen i 

grovgarderoben. Her er det trangt om saligheta, så tenk plass. Rett ut 

votter og dresser. Fint om dere følger med på at det er strikk til å ta 

under skoene. Inne i fingarderoben, skal klær som skal haes på under 

dress/regnklær ligge i nederste hylle – ull, fleece, hals, lue, votter. I den 

nederste kurva skal rene skifteklær ligge. Dette for at barna skal klare å 

finne seg tørt tøy selv. I den øverste legges ekstra votter, luer, ull/fleece, 

ullsokker. 

Vi har også ønske om at dere er måteholden med bruken av parfyme, 

aftershave, kremer o.l. med sterk lukt. Vi har noen – både barn og voksne 

som reagerer på dette. 



Vi har bestemt oss for å ta en pause fra drikkeflaskene. Barna får glass til 

frukta. Kosedyr/leker skal ikke være med i barnehagen, så lenge de ikke 

brukes til soving eller bursdagssamling. 

Aktivitetsdag blir fortsatt på onsdager. Da SKAL det være med sekk med 

mat og drikke for hele dagen, unntatt frokost. Ikke alltid vi går på tur 

disse dagene. Da gjør vi heller noen spesielle aktiviteter i barnehagen, ute 

eller inne. 

På onsdager har vi vært så heldige at vår vikar Johanne har sagt ja til å 

jobbe fast       

 

VITKIGE DAGER Å MERKE SEG: 

Uke 5: Samisk uke 

Torsdag 3.februar: Elvebakkens Vinterleker 

Onsdag 23.februar: Planleggingsdag – barnehagen stengt! 

Fredag 4.mars: KARNEVAL – tema: Madagaskar 

 

Ønsker alle noen fine og vinterlige måneder       

 

Eva, Torill, Johanne og Sunniva 

 

 


