
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Godt nytt år til alle sammen! Håper dere har hatt en fantastisk jul og er klare for det nye 

året, for det er vi  Vi har vært igjennom et år som har vært kjempe moro og vi føler vi 

har fått gjort veldig mye av det som vi har planlagt og det ungene har hatt lyst til å gjøre 

selv. Dette er litt mer spontane ting som dukker opp i hverdagen   

Vi startet desember med dompapen som var månedens fugl. Vi har kikket etter den på 

fuglebrettet og vi har lokket på den, men dessverre så vi ikke dompapen. Men vi har sett 

mange fine bilder av den underveis i samlinger. Vi kikket på fargene  og skulle egentlig 

telle hvor mange vi så i løpet av desember.  

 Vi har hatt om psykologisk førstehjelp denne måneden. Altså de grønne og røde tankene 

som vi har inni oss. Vi har snakket om hvordan vi føler følelsene inni oss. Det var mange 

forskjellige teorier på dette og det var ofte at noen gjorde noe mot de som gjorde at de 

følte seg sinte. Eller at noen gjorde noe fint, som å gi dem en klem, og så følte de med en 

gang at de ble glade  

 

 

 

Månedsbrev fra 

Elgtråkket 

januar 2019 

Dette må vi huske i januar: 

 Stengt 2 januar 

 Skiskole hver mandag i januar 

 Elle begynner 7 januar 

 Ludvig 25 januar 

 Hagefugltelling 26 og 27 januar 

 Skidag 25 januar for Storefot på Sundvolden hotell.  

 

 



 

 

Vi har hatt veldig mye juleverksted denne måneden. Ungene har laget mange fine gaver til 

dere, håper de falt i smak. Ungene har vært super flinke til å lage de og har vært kjempe 

ivrige. Det er ekstra morsomt for de og kunne gi noe tilbake til dere, for de er veldig glad i 

gaver og det og gi gaver. Vi prøvde noe nytt i år, vi lagde tenn opp i ovnen eller peisen. 

Det så ut som de virka, så håper dere ble fornøyde.  

 

Vi rakk ikke veldig mye om juleevangeliet,  men vi snakket om det og fortalte litt. Vi rakk 

dessverre ikke å dramatisere det denne gangen. 

Storefottene har vært på tur til Ringeriksbadet 2 dager i uken i desember og hatt svømme 

undervisning der. Det var kjempe bra og ungene har hatt det helt tipp topp. Det var fokus 

på det med å bli trygg i vann. Det var lek og moro og noen teknikk øvelser. U 

Ungene var kjempe flinke  

Vi hadde julebord i desember, med god mat og mye moro. Se bare på bildene  Her ble 

det servert alt man kunne tenke seg, og det toppet seg med sjokoladepudding til dessert  

 

 

 

 



 

 

Barna skal få kjennskap til fortellinger og erfaring med at 

kulturelle utrykk har egen verdi. 

Neste periode: 

Da var vi over i januar og da skjer det mye  Det viktigste som har skjedd i januar er at det 

har begynt ei ny jente som heter Elle og det har vært skikkelig moro. Hun har blitt tatt 

kjempe godt i mot av alle sammen, det har vært så fint å se  Hun har kommet kjempe 

fint inn i gruppa og leker og koser seg. Velkommen til Elle  

Vi har startet på et nytt lite prosjekt denne måneden og det er at ungene skal lage 

venneregler. Dette er regler som skal vise og se hvordan vi skal være mot hverandre. Dette 

er noe vi skal få ungen til å bruker i hverdagen og noe de skal få et eierforhold til siden de 

har laget dette helt selv  Det skal være veldig lette regler som alle sammen skal kunne 

identifisere seg med så det er veldig viktig for oss   

Kråka skal følge oss denne måneden. Vi skal snakke om kråka og se litt på den og snakke 

om dens funksjoner. Hva gjør egentlig kråka? Vi undrer oss sammen! Så skal vi høre en 

fabel  og snakke om. Den heter "kråka og vannglasset". Her skal vi undre oss og undersøke 

litt ved hva som skjer med vannglasset eller muggen.  

Med base i barnehagen, vil vi også bruke  hallen. Her skal vi ta opp igjen noen ting vi 

gjorde før jula. Vi skal fortsette med å stupe kråke, og så skal de som vil få prøve seg på å 

slå hjul  Vi  skal også ha mange andre øvelser som går på basisferdigheter og 

grunnleggende ferdighete   

 

 

Vi skal begynne med et enda større fokus på det med kildesortering dette halv året. Blant 

annet uten om sortering, og vi skal sjekke hvordan kompostbingen fungerer. Vi skal 

sortere matavfall, plast og papir. Dette er for å bevisstgjøre hva som blir til jord og hva som 

ikke blir til jord. Det er det som er det fine med kompostbingen at man kan vi sett helt 

spesifikt    

Grønne og røde tanker skal vi vise og dramatisere forskjellige følelser for hverandre i 

grupper. Her skal vi prøve oss på forskjellige tanker rundt de forskjellige følelsene. Kanskje 

har vi noe vi kan putte de opp mot som har skjedd. 

Storefotene skal denne måneden på skiskole hver mandag i hele januar og litt ut i februar. 

Vi skal ta buss fra barnehagen opp til Ringkollen. Vi fortsetter med trampoline bok. Vi tar 

den frem ca. 1 gang i uken. Når Storefot er på skiskole, har de andre gruppe, og hva de gjør  

kommer det info om på ukeplan   

 



 

 

 

Mvh Camilla, Hege og Didrik 

 

 


