
                              

 

 

 

 

 

GODT NYTT ÅR ALLE SAMMEN!! Det var ekstra hyggelig å se alle igjen etter en lang juleferie. Vi håper 

alle har hatt litt velfortjent fri, med late og gode dager sammen Noen dager av det nye året har gått og 

vi har allerede fått kuldegrader, ordentlig snø og egenprodusert kunstsnø! Det blir litt mer aktivitet med 

snøen både i skogen og barnehagen, så vi håper den holder seg enda litt til…Den nye rådmannen i Hole 

har vært på besøk, og han var enig med oss om at vi har det veldig bra her på Svensrud 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUERING AV DESEMBER: 

Vi ønsket oss en rolig, "stress-fri" desember, og det fikk vi vel nesten til også! Vi hadde et eget lite 

advents-rituale med jule-eske…der lå det en nisselue og figurer som vi kunne hegne opp i 

kalendervinduet vårt. Alle fikk være nisse-gutt eller nisse-jente, og henge opp en figur i vinduet. Vi telte 

og fortalte hva vi satt fast på vinduet. Julesanger og nissevers ble vi ganske gode på etter hvert, hver dag 

måtte vi synge og hver dag var det et nytt barn som fikk en liten rød og en liten blå nisselue på fingeren. 

Den nisseregla testet vi nå etter jul og da kjente vi igjen bevegelsene hos de aller minste også  

Fuglemat blandet vi på Furutoppen, alle fikk være med å røre og helle opp pappkopper. Det var jo noe å 

smake på for oss også i den fuglematen! Alle fikk med seg fuglematen hjem, så nå håper vi dere også har 

sørget for litt mat til småfuglene i jula. 

Julebaking gjorde vi både inne og ute. Pepperkakene var greit å trykke ut inne, men risbollene ble rørt 

sammen og smakt på i skogen vår. Smaking hører også jula til! Julebord på Furutoppen smakte også 

godt. Det kan bli litt for mye matlaging og mye venting for de minste når det er julebord, men når vi får 

satt oss, smakt på julematen og to små nisser dukker opp, er alt "styret" glemt! Da er det bare stor øyne 

og sikkert noen tanker om nissene som deler ut godte-posene – de nissene har vi jo sett før, eller??  

Månedsbrev fra 

HARELABBEN –  

JANUAR 2017 
 

I JANUAR minner vi bare om at: 

 Hvis dere som foreldre ønsker å ta opp noe, så er samarbeidsutvalget, 

SAU, der for dere! På "Miniplanen" står navn og nummer til de 

foreldrerepresentantene som sitter der. 

 Vi stenger som kjent i påskeuken, og i uke 28-29-30 i sommer. 

 Neste planleggingsdag er 26.mai 

 

 



Flere samlinger om dompapen kunne vi hatt, og vi kunne øvd enda mer på sangen om "Du og jeg og 

dompapen"…men i kalendervinduet vårt dukket dompapen opp og vi mener de aller største barna kan 

kjenne igjen fuglen når vi ser bilder av den og snakker om den neste gang!  

 

 

 

 

 

 

Det var hyggelig å se at så mange av dere stilte på både Lysfest og Nissefest! Dette er våre tradisjonelle 

felles arrangementer midt i desember. En ekstra hyggelig overraskelse ble det på oss, og det var deres 

fortjeneste! Fordi dere svarte på foreldreundersøkelse fikk vi kinotur! Vi voksne på avdelingen syns det 

var veldig stas og bestemte at de minste skulle få kino i barnehagen. De største fikk tilbud om å dra på 

kino til Kjellerberget, Frivillighetssentralen sine lokaler der. Pappa'n til Olav foreslo det og ordnet opp 

for oss. TUSEN TAKK!! Nå skal det sies at de aller fleste ville se film i toppen 10 minutter! Men vi syns 

allikevel at det var en fin opplevelse og super felles tur sammen med barna på Ekornstubben  

 

 

 

 

 

 

 

HVA SKJER I JANUAR:  

Månedens fugl er KJØTTMEIS! Den kjenner barna litt fra før – den har Sondre på plassen sin og på 

sekken sin! Vi skal snakke om farger og lyd også ser vi den helt sikkert på fuglebrettet både på 

Furutoppen og i barnehagen. 

Eventyret om "Skinnvotten" skal vi jobbe videre med. Vi forteller med konkreter, synger sang om dyra i 

votten og lærer oss også ei regle om de syv dyra i votten.   

Hinderløype både i skogen og hallen skal det bli, og litt om naturvern også. Kommer det enda mer snø, 

blir det undring over spor og sportegn i snøen – hvilket dyr har gått her i snøen?? 

 



Overgang til STOR avdeling: 

Vi vil at våre største allerede nå skal øve seg på overgangen til stor-avdeling. Vi vil ikke at de skal være 

større enn de er…! Men det er lov å øve seg, strekke seg bittelitt til det som venter etter sommerferien. 

Det er også noen av barna som fyller 3 år allerede denne våren og da har vi noen forventninger til de 

barna. Forventninger om å mestre for eksempel å kle på seg selv! 

I januar øver vi på å være litt sammen med de store når de skal spise frukt. Bare det å være i rom sammen 

med 22 andre barn, trengs å øves på Og stort sett hver dag øver vi på å kle på oss selv. ØVE HJEMME 

ER OGSÅ VELDIG BRA! Å mestre påkledning, få masse positiv tilbakemelding på at vi voksne SER at 

barna har øvd, styrker selvtillit og selvfølelse – JEG KAN og JEG KLARER SELV! 

Vi skal som sagt ikke gjøre barna større enn de er, men noe bevisstgjøring gjør vi når vi nå kommer til å 

kalle de største for 3-åringer og de minste for 2-åringer. De fyller jo det i år! 

Hver måned fremover kommer vi til å gjøre "små skritt", som skal forberede 3-åringene på overgang til 

stor-avdeling. Følg med! 

FAGARBEIDERENS HJØRNE: 

Vi fortsetter nesten som før, med GRØNNE TANKER – glade barn. Målet er å ha samlinger annenhver 

uke, og da gjerne to dager etter hverandre. Tanker og følelse vi har snakket om kommer gjerne frem 

ellers i hverdagen og da skal vi ta det opp der og da. Vi kan minne barna om hva vi snakket om når en er 

lei seg, redd, trenger trøst, eller er kjempe glad og ler masse. Det å hjelpe hverandre, være en venn vil vi 

også snakke mye om. Hva gjør venner sammen? 

"Skattekista" vår ønsker vi å ta frem igjen. De som gikk på Harelabben i fjor husker kanskje den? Det er 

bare en hvit is-eske, men i den kan vi samle det vi finner i naturen for å undersøke det nærmere. Vi går 

nesten på jakt i naturen for å se hva vi finner. Vi kan studere nærmere det vi finner og kanskje også 

undre oss over noe som vi ikke vet helt hva er! Vi har også mange plakater i A4-format (ATLAS) over 

arter/dyr/planter vi kan finne i naturen. Disse vil vi ta med oss i skogen for å lære enda mer – og når vi 

kan navn på det vi finner i naturen, jo mer interesse og glede kan vi få av naturen rundt oss 

 

Da går vi i gang med enda et halvår på Harelabben – vi bretter opp armene og gleder oss til læring, lek, 

nye opplevelser, mestring og enda flere grønne tanker 

 

Januar-og nyttårshilsen fra Hege, Christel, Une og Nima 

 

 

P.S – under ser dere go'unga våres, med navn – snakk om alle hjemme – kanskje noen blir nye venner i 

år 
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