
JANUAR/FEBRUAR  2023 

Nytt år og nye muligheter! Det er fortsatt mørkt og 

kaldt ute, men vi koser oss inne mens vi gleder oss 

over at vi går mot lysere tider. Vi er takknemlige for alle våre fine brukere som 

kommer og gjør onsdagen til ukas fineste dag. 

 

TILBAKEBLIKK  

I november ble vi kjent med eventyret om Gullhår og de tre bjørnene. Vi laget 

masker som vi senere brukte til å dramatisere eventyeret. 

 

I desember var fokuset advent og jul. Vi bakte pepperkaker og hadde nissefest. 

 

HVORFOR HAR VI GJORT DETTE?  

I rammeplanen står det at barnehagen skal bidra til at barna blant annet møter 

et mangfold av eventyr. Gjennom dette arbeidet ønsker vi å gi barna mulighet 

til å oppleve spenning og glede, samt å utvikle sin språkforståelse.  

Rammeplanen sier også at 

barnehagen skal gjennom arbeid med 

etikk, religion og filosofi, bidra til at 

barna får kjennskap til grunnleggende 

verdier i kristen og humanistisk arv og 

tradisjon og blir kjent med religioner 

og livssyn som er representert i 

barnehagen. 



MÅL FOR VIDERE ARBEID 

I januar skal vi ha fokus på vinteren som årstid. Vi skal lære det ukrainske 

eventyret Skinnvotten. I rammeplanen står det at barnehagen skal bidra til at 

barna blant annet møter et mangfold av eventyr. Gjennom dette arbeidet 

ønsker vi å gi barna mulighet til å oppleve spenning og glede, samt å utvikle sin 

språkforståelse. Eventyret omhandler temaer som inkludering og at det er 

plass til alles ulikheter i et felleskap. 

I februar står feiringene på rad og rekke.  Vi skal feire Samenes nasjonaldag 

hvor vi serverer samisk mat. Vi skal lage fastelavnsris og bake boller og til slutt 

blir det karnevalsfest. Rammeplanen sier at barnehagen skal la barna få 

kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og høytider i ulike religioner og 

livssyn og erfaringer med at kulturelle uttrykk har egenverdi. 

 

 

Har dere spørsmål eller noen tanker/ideer om noe så ikke nøl med å ta 

kontakt. Er det noe spesielt barnet ditt liker å leke med, eller et tema barnet 

liker så gi beskjed. Vi setter pris på tilbakemeldinger.  

Vi gleder oss til mange onsdager sammen med dere :) 

 

VIKTIGE DATOER:  

08.02: Vi feirer Samenes 

nasjonaldag (06.02) 

22.02: Karneval 

1. 03: STENGT pga skolens 

vinterferie 


