
Januar på Maurtua.  

2020 er historie og vi legger bak oss et litt annerledes og rart år. Et år hvor 

kohort, sprit, vasking og avstand fikk et stort fokus. Jeg vil takke dere for 

rausheten der har vist oss i denne tiden. Dere har tålmodige ventet i kø utenfor 

avdelingen, slik at vi klarte å overholde avstand under henting og levering. Dere 

har spritet hender og vogner, holdt dere og barna deres hjemme når 

nyoppstått luftveissymptomer har meldt sin ankomst. Den felles dugnadsånden 

har vært stor i hele landet vårt, og vi er dessverre ikke helt ferdig enda. La oss 

gå inn i det nye året sammen, med et ønske om å gjøre det beste for oss selv og 

alle rundt oss. La oss starte barnehageåret med et håp (og en viten) om at det 

blir bedre. ALT BLIR BRA!  

Et lite tilbakeblikk på Desember:  

Desember ble en måned fylt med mye spenning, nye opplevelser og fokus på 

tradisjoner hos oss på Maurtua. Vi startet måneden med å pynte til jul på 

avdelingen. Her ble nisser, julekuler, juletre og en julekrybbe satt opp. Barna 

viste stor interesse for alt det nye som kom til, og vi fikk mange gode samtaler 

rundt dette. Vi fikk «smake» på nye ord som JULEKULE, PEPPERKAKE, ESEL og 

mye mer. Barna viser stor interesse når vi introduserer nye begreper for de, og 

dette er med på å vekke en interesse for språket og dermed en god metode for 

språkstimulering.  

Under samlingsstunden i Desember hadde vi en fast mal på hva som skulle skje, 

og repetisjon er stikkordet som kom tydelig fram her. Repetisjon er viktig for de 

minste barna. Det er med på å skape en forutsigbarhet, som igjen skaper en 

trygghet. Gjennom repetisjon vil barna også lettere tilegne seg ny kunnskap.  

I samlingen med de eldste barna fikk de høre historien om Josef og Maria som 

skulle til Betlehem, og om Jesusbarnet som ble født. Vi tente lys og sang 

julesanger. Rammeplanen sier at gjennom arbeid med fagområdet etikk, 

religion og filosofi skal barna få kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og 

høytider i ulike religioner.  De yngste fikk erfare julens tradisjoner gjennom 

sang, sansing og lek. Vi brukte en sansekasse med ulike gjenstander i. Julekule, 

nisselue, bjeller og mye mer var tilgjengelig for lek og undring. Sangen «På 

låven sitter nissen» ble en kjent sang for barna gjennom hele Desember.  



Adventstiden er ventetiden og nedtelling. Årets adventskalender ble en 

SMART-kalender der hvert barn fikk et hjerte med noen av sine egenskaper på. 

Vi opplevde at det var stor stas for barna å få SITT hjerte med SINE egenskaper 

på. Å bli sett som den vi er er noe av det mest grunnleggende for oss 

mennesker.  

En litt annerledes nissefest ble avholdt 18. desember. Istedenfor at hele 

barnehagen samlet seg og gikk rundt juletreet og møtte nissen, ble dagen 

markert på hver vår avdeling. På Maurtua hadde vi juledisco, julenissen kom på 

besøk utenfor vinduet vårt og vi koste oss med julefilm med Fantorangen på 

projektoren. Til lunsj fikk vi nissegrøt og saft. Denne dagen var fylt av spenning 

og nye opplevelser.  

En bakedag fikk vi også tid til i desember. Her fikk barna være med på å bake 

pepperkaker. Målet med denne aktiviteten var å erfare, smake, lukte og kjenne 

på pepperkakedeigen. Her fikk vi stimulert sansene våre og den estetiske 

opplevelsen var i fokus.  

Litt hemmeligheter måtte også til i en måned som desember. Vi håpe at alle 

foreldre syntes det var stor stas å pakke opp julegaven som barnet deres hadde 

laget.  

Hva skjer i Januar.  

I januar vil vi ha et særlig fokus på egenskapene HJELPSOMHET og SAMARBEID. 

Når vi hjelper andre viser vi hjelpsomhet og når vi klarer å jobbe sammen med 

andre for å få til noe kan vi samarbeide. Torsdag er dagen vi deler barna opp i 

aldersgrupper og fokuserer på smart og egenskapene. Ved å dele barna inn i 

grupper etter alderen kan vi tilpasse aktiviteten etter modningsnivået deres. De 

eldste barna vil møte egenskapene i smartsamlingene, der de får hør historier 

hvor egenskapene har hovedfokus. De yngste barna vil da ha smartgupper med 

fokus på egenskapene gjennom lek. 

Torsdager har vi følelsessamling der vi fortsetter med følelsen lei. De eldste vil 

ha samling med tema fra «steg for steg», som er sosial og emosjonell læring for 

barn i barnehagen (ta gjerne kontakt med en av oss ansatte hvis dere vil høre 

litt mer om dette). Ellers har vi fokus på følelser i hverdagen. Vi er bevisste på å 

anerkjenne alle følelsene vi ser hos barna. 

I januar er det antall, rom og form som skal stå i sentrum. I rammeplanen står 

det at barnehagen skal synliggjøre sammenhenger og legge til rette for at barna 



kan utforske og oppdage matematikk i dagligliv, teknologi, natur, kunst og 

kultur og ved selv å være kreative og skapende. 

 

Felles turdager har latt seg vente på i 2020. Dette har vært et bevisst valg fra 

oss på Maurtua, da vi har sett at barnegruppen har hatt behov for å bli godt 

kjent og trygg på barnehagens område før vi har beveget oss utenfor gjerdet. 

De eldste barna har fått seg noen turer i nærområdet, hvor hovedfokuset har 

vært å øve seg på å gå sammen og kjenne på turgleden. Slik vi ser an 

barnegruppen nå tenker vi at vi er klar for å prøve oss på noen turer ut fra 

barnehagen. Turdagene vil være på Onsdager. Da går vi fra barnehagen kl 9.30, 

og er tilbake i god tid før lunsj.  

Nytt på personalfronten: 

 Vi går inn i det nye året med en personalgruppe hvor vi er fem ansatte på jobb 

hver dag. Vi har altså steget med 20%. Dette deles mellom Bente som har gått 

opp fra 40 til 50% og Marielle som skal jobbe 10% inne hos oss. Bente og 

Marielle jobber annenhver mandag. Marielle studerer sisteåret som 

barnehagelærer ved UIS, og har væt ansatt på avdelingen vår tidligere samt 

vært vikar på hele huset over en lang tid. Barna kjenner godt til Marielle, og vi i 

teamet er takknemlige for å ha henne med på laget vårt.  

Viktig info:  

Fra og med januar har vi valgt å kutte ut månedsplanen og heller legge ut en 

ukeplan her på hjemmesiden vår. Forandringer i ukerytmen eller spesielle 

hendelser vil bli meldt her i månedsbrevet eller på Transponder.  

Bursdagsbarn: 

Først ut vil vi gratulere Lea Olivia med 2 årsdagen som hun hadde 29.12. Rose 

fyller 3 år 8. Januar og Lily blir 3 år 9. Januar. Henrik kan feire 2 årsdagen sin 25. 

Januar. Hipp hipp hurra for dere!  

Mvh oss på Maurtua v.Kristine 

 

 


