
           Brev for Januar       

Hva har skjedd i desember

I desember har vi gjort mye kjekt. Vi har fått besøk av nissegutten og nissejenta, og 
de har funnet på mye sprell. Vi har hatt Lysfest i regi av SU, nissefest, vært på 
forestillingen «jakten på julen», julekonsert i Stavanger, hatt julebord, laget julepynt, 
bakt og mye mere. Det har rett og slett vært en skikkelig kosemåned. Snø har vi også 
hatt, til glede for både små og store. 

Grupper på avdeling og aldersgrupper

Denne måneden har vi for det meste vært sammen med avdelingen. Men 
kongeklubben har hatt litt opplegg også i desember. De hatt hatt i oppdrag å reise på 
«gleding» tur til By- hagen. På forhånd snakket vi en del om hva det vil si å være 
gammel og litt hva de kan forvente seg å møte på når de skal på besøk. På besøket 
opptrådde barna med julesanger de hadde øvd på, å det var tydelig å se at både 
beboere og ansatte satte stor pris på å få besøk. Til slutt fikk vi både pepperkaker og 
saft å avsluttet med lunsj i kantinen før vi gikk hjem. Neste gang er det meitemarkene 
eller skrukketrollene som skal på besøk. 



Fagområde 

I fagområdet har vi jobbet med religion, etikk og filosofi. Dette har vi jobbet med 
gjennom samlinger der barna hver dag har fått i oppgave å si gode ting om den som 
blir trekt. Alle de gode ordene blir skrevet ned på et hjerte og tas med hjem. Vi har 
adventsamling hver mandag, der den kristne kulturen og tradisjonene kommer frem. 
Så har vi hørt julefortellinger, vært på konserter og andre julearrangement og hatt 
juleopplegg i barnehagen for å skape opplevelser, la den kristne kulturen komme til 
uttrykk og formidle norske juletradisjoner. 

Satsningsområde

Denne måneden har vi jobbet med humanisme og takknemlighet. Vi har hatt fokus på 
viktigheten av det å være takknemlig sammenlignet med resten av verden. At vi kan 
være takknemlig for at vi har mat på bordet, en seng å sove i, tak over hode. Generelt 
fokus på at det er mye vi kan være takknemlige for (vennskap, trygghet, klær, ting, 
familie, opplevelser osv). Barna har også selv fått uttrykke hva de er takknemlige for.  

Ved å ha fokus på humanisme har vi snakket om ulikheter både ved utseende, kultur, 
væremåte og språk. Vi har snakket mye om hvor viktig det er å inkludere alle og hatt 
fokus på det enkelte barns styrker. 

Dette gjør vi for å øke barns bevissthet på ulikheter og evne til å kunne se hvor 
heldige de er og for å øke deres evne til å se alle som likeverdige. 



Hva skjer i januar

Grupper på avdelingen

En gruppe skal jobbe med fagområdet kropp, bevegelse og helse. Det vil bli en 
gruppe som skal jobbe med Smart, og en gruppe skal være med å bake rundtstykker 
på kjøkkenet. På den siste gruppen skal vi ha spa!  perfekt nå når det er mørkt og 
kaldt ute. 

Alle barna får være innom alle gruppene i løpet av måneden. 

Fagområde

Her skal vi jobbe med kropp, bevegelse og helse. Dette gjør vi gjennom samlinger, 
smågrupper, på avdelingen, i aktivitetsgruppene, på aktivitetsdagen og i barnas 
hverdag generelt. 

Satsningsområde

I satsningsområdet skal vi jobbe med selvkontroll og målrettethet. Dette gjør vi i 
samlinger, på smågruppene og generelt i hverdagen til barna. 

Viktige datoer i januar:

– Planleggingsdag: 2 januar
– Fellessamling 26/01
– Aktivitetsdag 26/01

Hurra for:

Sina 4 år 23 januar
Emma 5 år 24 januar



Praktiske opplysninger: 

Setter pris på at alle tar med flaskene hjem for en vask hver fredag og tar de med 
tilbake på mandag. Det hadde også vært supert om dere fortsetter å merke klær med 
navn. Det er til tider mye like klær uten navn og det kan lett gå i surr. Vi ønsker også 
at dere er flinke å ser etter at barna har nok varme klær og skiftetøy. 

Ellers vil jeg si at vi er heldige som kan glede oss til å komme på jobb, og vi 
stortrives sammen med barna deres på Vepsebolet. Ta gjene kontakt dersom det skulle 
være noen spørsmål eller noe dere ønsker å ta opp. 

Ønsker dere alle en fantastisk måned! Hilsen oss alle på Vepsebolet v/Rannveig 


