
Vepsebolet januar 2021

«Nyttårsdikt!
Små sammensetninger av ord
som viser
at noen     mange!
der ute
ser nye sjanser komme sigende
og stanser et lite sekund        kanskje
i vemod
tenker over det som var

og så går vi videre
inn i det nye
med åpne hender»

Godt nyttår til stor og små på vepsebolet. Nytt år, nye muligheter, det liker vi. Vi 
tenker tilbake på et annerledes år, et år med et nye ord for meg, for mange.....kohort,
pandemi, korona....men vi fikk det til. Vi har hatt mange fine stunder sammen, funnet 
det normale i det unormale. 

Takk for godt samarbeid, gode samtaler – sammen blir vi gode!

Desember........desember er fin måned, spenning og nysgjerrighet knyttet til jul, til 
rampenissene, nissefest, snø....mange kjekke ting. Vi har laget julepynt, samarbeidet 
om å lage en fantastisk fint tre inne på avdelingen og fint til jul inne på avdelingen. Vi 
har jobbet på julehemmeligheter og kost oss med kjekke julefilmer. Vi har fått 
oppleve eksperimenter, nissete eventyr, baking av pepperkaker og jammen fikk vi også
besøk av selveste sjefsnissene. Litt skummelt, men tror jammen det var noen som 
gjettet?? hvem de var:-)
Adventstiden er en fin tid, og hver dag fikk et eller flere av barna sitt eget hjerte, 
hvor de andre barna sa fine ting, som ble skrevet ned. Veldig stas og få lov til å sitte 
foran de andre.....spenning i når det ble deres tur. Tålmodighet og Mot ble vist av hver
og en. 

Januar.....januar blir en fin måned. Vi skal se alle igjen, lage gode dager sammen – 
gode minner. 
Fagområdet denne måneden er Kropp, bevegelse og helse. Rammeplanen sier at 
barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med kroppen sin og utvikler bevissthet 
om egne og andres grenser. Barnehagen skal gi barna mulighet til å sanse, oppleve, 
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leke, lære og skape med kroppen som utgangspunkt. Rammeplanen sier også at barna 
skal inkluderes i aktiviteter. Aktiviteter der de kan få være i bevegelse, lek og sosial 
samhandling, og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger
Satsingsområdet vi har fokus på er MOT og UTHOLDENHET.

Det ligger nå en ukesplan ute på vår nettside. Dette er en fast ukeplan, som vil være 
likt for hele måneden, hver måned. Hvis det forekommer endringer iløpet av en 
måned, vil disse endringene stå i månedsbrevet. Viktige datoer vil bli skrevet i 
månedsbrevet. Det vil derfor ikke bli laget egne månedsplaner fremover. 

Smågrupppene denne månedene vil være en gruppe som skal ha om kroppen , en 
gruppe som skal ta for seg fysisk fostring, en gruppe som skal ha om følelser og en 
gruppe som skal ha om mot og utholdenhet. 
Turdagene vil starte opp som vanlig, minner om at barna skal ha med seg sekk med 
matpakke og en flaske med drikke.  
Aldersgruppene fortsetter, og vil fremdeles være avdelingsvis, da vi ikke kan være 
sammen med Øyenstikkeren. 

Personalet fremover.....Vetle skal vende nesen nordover, til militæret og vil være hos 
oss til litt ut i januar. Vi ønsker han god tur og lykke til videre.
Velkommen sier vi til Jill, som skal være inne hos oss. Vi gleder oss til å ha deg med på
team vepsebolet. 
Susann – 100 % pedagogisk leder
Hanne – 100 % barnehage lærer
Linn Iren – 40 % barnehage lærer, jobber de dagene Mina og Lise har fri
Mina – 80 % pedagogisk medarbeider, fri hver onsdag
Lise – 80 % pedagogisk medarbeider, fri hver fredag
Jill jobber de dagene som Lise og Mina er borte. 
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HIPP HIPP HURRA FOR 
Lucas 4 år 7. januar

Ellers vil vi nevne av ypperste viktighet......

• klær -ha oversikt over hvor mye klær som finnes i skifte tøyet til ditt barn. 
Det er vinter og varierende vær her på vestlandet, så DITT barn trenger nok 
skifte tøy. 

• Sjekk om sko/støvler passer
• Sjekk om regntøy/dress er stor nok
• Sett på strikker, slik at dress og regnbukse ikke sklir opp – da slipper ditt barn

å bli våt på beina.
• På våte dager, ta med utetøy hjem til tørking. Dresser og regntøy henger tett 

og vil ikke alltid tørke iløpet av natten. 

Velkommen tilbake til et fantastisk 2021:-)

Med vennlig hilsen vepsebolet v/Hanne
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