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*med forbehold om endringer

Månedens sang:
Her er noen fokusområder for
januar måned:

Jesus er min venn, min aller beste
venn. Men han kan jeg få snakke
om alt, for det har han fortalt.

❖ Å være en god venn

Jesus er min venn, min aller beste

❖ Lesegrupper

venn. Han er med hver eneste

❖ Lekegrupper

dag, en venn er god og ha.

❖ Årstid: vinter
❖ Dyra i tunet

Godt nytt år alle sammen!
Da starter vi endelig på et nytt år – 2021. Vi starter opp med en
planleggingsdag mandag 4 januar, da er barnehagen stengt!
Etter en hektisk desember og mye forventinger blant barna, starter vi
opp rolig nå i januar med mye fri lek og lekegrupper, slik at alle barna
skal få komme i gang igjen etter nyttår. Mandag 11. januar skal vi feire Anny som blir 6 år. Vi har i desember
og vil framover dele i mye grupper her på avdelingen. Vi tar noen med ut på formiddagen, noen har
aktiviteter på avdelingen mens resten gjerne finner på noe et annet sted. Vi har valgt å ha mer rutiner med
smågrupper for å sikre at hvert enkelt barn får en best mulig dag. Vi har også delt inn barna etter alder når
det gjelder tid nede i gymsalen denne måneden, dette er fordi vi ser det kan by på ulike utfordringer hos
barna når vi er alle sammen der nede, og vi tror barna vil få en bedre opplevelse om vi deler oss. Vi håper at
det komme snø fremover, slik at vi får nyte utetiden med mye aking og snølek!
Det blir to omganger med førskole i januar. Førskolebarna syns det er veldig stas når de skal ned på
førskolen. Nede på førskolen får barna mer utfordringer og det tror vi de trenger! Kristina skal også ha
førskoledrypp når vi ikke er på førskolen slik at det barna lærer der nede fortsatt er i minnet deres. Kristina
gjør det samme som Ann Kristin og har fått opplegg fra henne som hun skal ta med videre på avdelingen
22.januar tar vi frem tv-en og ser film før lunsj. Vi vil sette på en film som er lærerik for barna. På NRK tv er
det en fin serie som heter «lille store hjerte». Den handler blant annet om vennskap og følelser, noe vi
trenger for å få en fin barnehagehverdag. Barna skal få se noen episoder her først, og til slutt vil vi vise en
episode av Sauen Shaun!
Vi jobber hele tiden med vennskap, relasjoner og konflikthåndtering. I barnehagen med så mange «små» på
et sted er dette en naturlig del av hverdagen vår. Vi forsøker å gi gode tilbakemeldinger for akkurat deres
barn, spesielt dersom det har oppstått situasjoner som vi tenker kan prege barnet følelsesmessig. Vi anser det
sosiale som det viktigste området å fokusere på, fordi gode relasjoner, trygghet og trivsel er grobunnen for
videre utvikling og læring av andre områder. Vi forventer også å få beskjeder dersom det er noe dere tenker
er nyttig for oss å vite i forhold til barnet deres, slik at vi kan tilrettelegge for en best mulig hverdag her. ☺
Linda og Reidun situasjon.
Fra januar av blir det endringer i uteområdet. I oddetallsuker er vi oppe på vårt uteområde, mens i
partallsuker er vi nede på håndtrykket/øyeblikket. Vi bytter på det slik at barna får litt forandringer i
uteområdet nå når vi er på gult nivå.
Vil bare minne dere om at koret starter ikke før i februar
Vi ønsker å takke for et godt samarbeid med dere foreldre, og vi er så glade for at vi har muligheten til å dele
hverdagen vår med de herlige barna deres her på Skattkammeret!
Ønsker dere alle en fin januar måned. Det er bare å ta kontakt om dere lurer på noe.
Hilsen Kristina, Reidun, Maia, Yordanos, Bente-May og Linda.

