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Månedsbrev for Tusenbeinet, Januar!  

GODT NYTT ÅR ALLE SAMMEN! 

Vi er allerede kommet til 2021, og første halvdel av barnehageåret 2020/2021 er over. Selv om 

månedene vi har bak oss har vært noe annerledes enn vanlig på grunn av corona-pandemien har det 

allikevel vært flotte måneder med mange gode minner å se tilbake på! 

Vi hadde en super desember på avdelingen! Julemåneden er full av forventing, tradisjoner, glede og 

spenning. Vi fulgte vår vanlige ukes rytme med turdager og grupper. I gruppene fokuserte vi på jul og 

julepynt. Vi fikk blant annet tovet, limt og malt. Det er spennende å utforske ulike materialer. Viktig å 

også være bevisst på at prosessen bak et produkt er viktigere enn selve produktet. Det er i prosessen 

all sansingen og læringen ligger.   

På turdagene har v i vært mye i skogen, vi har også gått i gatene og sett på julepynt. Og høydepunktet 

var nok den turen hvor vi dro til kiosken ved stadion og fikk is! Nissefesten var også et kjekt høydepunkt 

i desember! Dette året med en litt annen vri enn ellers. Vi var avdelingsvis med dans og lek først, så 

kom nissen og hilste på oss i vinduet! Det var to nisser, og de hadde med en overraskelse til alle! (Bilder 

fra nissefesten ligger under Tusenbeinet på barnehagens hjemmeside. Der må dere logge inn med 

passord.) Ellers har vi i desember trukket hjertebarn. Veldig stas å få være dagnes hjertebarn og 

komme frem i fokus i samlingen. Noen fikk oppleve å øve litt ekstra på tålmodighet mens de ventet på 

sin tur. Vi har også hatt koselige samlinger med julesanger, adventslys, julekoffert og juleevangeliet. 

Nå er Januar så smått i gang. Vi gleder oss stort til å se alle igjen og til å komme i gang med hverdagen! 

Helt topp med ferie og fri, men jammen er det godt med hverdager også!   

I januar er fagområdet antall, rom og form litt ekstra i fokus. I rammeplanen for barnehager står det 

blant annet: 

 «Fagområdet omfatter lekende og undersøkende arbeid med sammenligning, sortering, plassering, orientering, 

visualisering, former, mønster, tall, telling og måling.»  

Vi kommer til å dra fagområdet litt ekstra frem i samlinger og i smågrupper. Samtidig som vi gjennom 

hele hverdagen er bevisste på å bruke begreper som fremmer barnas bevissthet i forhold til antall rom 

og form. For eksempel større/mindre, stor/liten, myk/hard, mange/få med mer. Vi øver på å sortere, 

finner ulike former, teller, pusler, spiller spill og lignende. Alt dette og mye mer kommer inn under 

barnehagens fagområde antall, rom og form. 

 

Ellers i januar vil vi fokusere på egenskapene HJELPSOMHET OG SAMARBEID 
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Dette er også noe vi er bevisst på gjennom vårt samspill med barna. V ibruker begrepene mye og 

oppfordrer barna til å være både hjelpsomme og vise samarbeid. Vi snakker om situasjoner hvor disse 

egenskapene er viktige og hva vi kan gjøre for å samarbeide og hjelpe til. Vi fokuserer også på disse to 

egenskapene i egne samlinger med de eldtste barna. 

 

Annen informasjon: 

Det skjer i 2021 litt endirnger i personalet i barneahgen. Blant annet er det en av de ansatte på 

Vepsebolet som slutter for å dra i militæret, og dette påvikrer også Tusenbeinet. Jill vil gå over til å 

jobbe på Vepsebolet (stor avdeling). Det er trist og minste Jill hos oss. Hun vil bli savnet! Men til 

gjengjeld får vi Mariell inn i en større stillingsprosent på avdelingen! Mariell er i sitt siste år av 

barnehagelærer studiet og hun er godt kjent med barna og avdelinge! En gledelig nyhet er at vi fra 

2021 øker voksentettheten på avdelingen til å være 5 voksne hver dag. (I 2020 var vi en dag med 4 

voksne). Persoanlet på avdelingen vil fra 2021 se slik ut: 

Marianne L.H (ped.leder) 80%, har fri onsdager. 
Mari (barnehagelærer) 100% 
Marianne M 100% 
Fauzia 100% 
Karianne 70% (fri tirsdager og annenhver mandag) 
Marielle 50 % - hun jobber annen hver mandag, hver tirsdag og hver onsdag. 
 
Marielle har noen uker med praksis og skole frem til sommeren. I hovedsak vil vi da gjøre enringer 

innand på avdelingen slik at Marianne LH og Karianne jobber noe ekstra for Marielle når hun er på 

skole, mens Marielle jobber noe ekstra for dem i de periodene hun ikke har skole/praksis. Det vil som 

vanlig daglig henges opp bilder på tavla over hvem som er på jobb.  

 

Månedplan: fra 2021 henges det ikke opp ny månedsplan hver måned ettersom vi ser at innholdet her 

stort sett er det samme fra måned til måned. Vi har en fast ukesrytme som gjentas uke etter uke. Det 

henges opp en ukesplan med ukesrytmen på. Så blir det informert om spesielle datoer og hendelser i 

månedsbrevene hver måned. 

I januar har vi flere bursdager på avdelingen! HIPPHIPPHURRA for: 

- ELINE som blir 3 år den 12.januar 

- ELLERY som blir 2 år den 12.januar 

- ELLIS som blir 2 år den 12.januar 

 

 

 

ØNSKER ALLE EN FLOTT START PÅ DET NYE ÅRET! 

Mvh oss på Tusenbeinet /v Marianne Lyse Haugsland 

 


