
JANUAR/FEBRUAR 2022 

Godt nyttår alle sammen. Vi håper alle har hatt 

en fredfull og fin ferie. Vi startet året med gult 

nivå og en del smitte i området. Nå starter vi 

opp på grønt nivå, og gleder oss til å være sammen med dere alle. 

 

TILBAKEBLIKK 

I desember brukte vi tiden sammen til å forberede og glede oss til jul. 

Vi sang julesanger, laget julepynt, bakte, pyntet pepperkaker og 

avsluttet desember med en skikkelig nissefest. Vi hadde forskjellige 

aktiviteter som bowling og hinderløype. Nissen kom også på besøk og 

alle barna fikk en liten julehilsen fra nissen.  

 

HVORFOR HAR VI GJORT DETTE? 

I rammeplanen står det at barnehagen skal gi barna mulighet til å få 

kjennskap til grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og 

tradisjon. Ved å fortelle juleevangeliet, synge julesanger og legge til 

rette for aktiviteter som er preget av juletradisjoner ønsker vi å gi 

barna mulighet til dette.  

Fagområdet kropp, bevegelse, mat og helse 

trekker frem at barna skal oppleve glede og 

mestring med allsidig bevegelseserfaringer inne 

og ute. Videre legges det vekt på at barna skal 

oppleve å vurdere og mestre risikofylt lek 

gjennom kroppslig utfordringer samt 

videreutvikle bl. annet motoriske ferdigheter, 

koordinasjon og kroppsbeherskelse. Vi så at 

barna utfordret seg selv samtidig som de 

opplevde både glede og mestring i hinderløypen.  

http://stokkaopenbarnehage.no/


MÅL FOR VIDERE ARBEID 

Et mål vi jobber ut ifra er «et inkluderende lekemiljø». Vi velger å ha 

et valgt tema som går over noen uker. Vi gjør det både fordi barn liker 

gjentakelse, men også fordi et felles tema kan gi barn mulighet til lek 

og samspill. I januar har vi valgt temaet «Vinter». I rammeplanen 

står det at personalet skal synliggjøre naturfenomener og reflektere 

sammen med barna om sammenhenger i naturen. Når vi fokuserer på 

hva som er typisk for vinteren og hvorfor det er slik, ønsker vi å gi 

barna en forståelse for sammenhenger i naturen. 

I februar skal vi ha ekstra fokus på mangfold og gjensidig respekt. Vi 

skal feire samenes nasjonaldag. Rammeplanen sier at barnehagen 

skal synliggjøre samisk kultur. Vi vil lage en fest inspirert av samisk 

kultur. Vi skal også lage valentinskort, morsdagskort og vi skal ha 

karneval. Vi avslutter måneden med å 

lage fastelavns ris. Gjennom disse 

aktiviteten vil vi være bevisst på ulike 

måter å markere og feire de 

forskjellige «merkedagene» og 

tradisjonen på. På den måten ønsker vi 

å synligjøre mangfold og gjensidig 

respekt. 

 

 VIKTIGE DATOER: 

- 2. februar: Vi feirer samenes nasjonaldag. 

- 16. februar: Karneval: de som vil kler seg ut. 

Vi fortsetter å ta smittevern nøye. Alle voksne må holde 1m avstand, 

og alle syke må bli hjemme. Vi vasker hender og overflater ofte. 

Vi gleder oss til flere onsdager sammen med dere 😊 

DAGSRYTMEN VÅR 

Åpner kl.9.0 

•  kl.10 felles samling 
for store og små  

• Kl.10:30 formings 
aktivitet  

• Kl 11-11.30- Lunsj 

• Kl.12-12:30 førskole  

• Kl. 13-15 frilek 
inne/ute 

Stenger kl.15 


