
 

 

 

 

 

 

Godt nytt år til alle, - både store og små på Harelabben! Vi håper dere alle har hatt en 

hyggelig og avslappende juleferie, og at dere nå er klare for en ny måned med aktiviteter 

og spennende turer med Haregjengen! 

Vi vil samtidig få takke alle foreldre for en hyggelig julegave, - den falt i god smak!  ☺ 

Det er litt godt med januar, et helt nytt og ubrukt år ligger foran oss, og vi er spente og 

gleder oss til alt det morsomme vi skal gjøre i barnehagen i 2020! På planleggingsdagen 3. 

januar begynte vi å legge noen planer for det første halvåret, men vi er som alltid 

oppmerksomme på hva barna er opptatte av, legger til rette for aktiviteter ut fra dette, og 

tar gjerne litt på sparket! Men vi vet allerede at det blir aktive, spennende dager sammen 

med 14 fine unger! 

 

EVALUERING AV DESEMBER:  

Desember ble som vi ønsket en rolig måned på Harelabben. Vi 

hadde ikke lagt alt for mange planer, vi vet jo av erfaring at det er 

mye som skjer på alle kanter denne tiden, så barna trenger mest 

ro og faste rutiner her i barnehagen. Vi har hatt fokus på å 

formidle juletradisjoner og skape 

forventninger og julestemning. 

Vi koste oss med noen enkle 

formingsaktiviteter, male og lime 

«kuler»på egne juletrær, og male fine 

nisser med hendene. Resultatene puttet 
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VIKTIGE DATOER I JANUAR: 

3.1  – Planleggingsdag 

23.1 - Eilert Elias 3 år! 

 

  

 

  



barna i juleposene sine, - så spennende og fint å kunne gi bort noe en har lagd helt selv! 

Barna føler stor mestring og får en god selvfølelse ved å glede andre, så vi håper gavene 

også ble godt mottatt hjemme. Vi bakte peppernøtter på bålet på Furutoppen, og pyntet 

litt i teltet vårt, og på avdelingen. Det har vært mye snakk om nissen, og vi har sunget og 

lest mye. Verset om Nisse Rød og Nisse Blå kunne nok alle barna tidlig i desember, det 

samme med På låven sitter nissen og Musevisa. Nå merker vi godt at vi har store to- 

åringer på avdelingen, de tar initiativ, kommer med forslag om ulike sanger og synger 

høyt med i samling! Vi telte ned til jul ved å henge opp dagens hjertebarn på vinduet. Så 

stas det var for barna å få se bildet sitt, og selv få henge hjertet opp på vinduet! Mange barn 

ville peke, og se på bilde av seg selv og vennene sine! 

 

 

    

Det er veldig hyggelig å få være sammen med barna i denne tiden, med undring, spenning 

og masse nye begreper! Ved å ha få planlagte aktiviteter i desember føler vi at vi hadde mer 

tid, tid til å være sammen, mer voksendeltagelse i lek, vi har sunget mye og hørt masse på 

julemusikk. En rolig og fin desember med mange koselige stunder og samtaler om nisser, 

pakker, julebesøk og julekos!  

Midt i desember hadde vi julebord for 

Harelabben på Furutoppen! En veldig hyggelig, 

og lang lunsj med masse deilig julemat! Barna 

koste seg veldig med julepølser, ribbe, poteter 

og julebrus! En liten nissesjokolade fikk vi 

også! Da var vi så mette at desserten måtte vi 

vente med til frukt, og da var det heldigvis plass 

til sjokoladepudding med vaniljesaus.. Det var 

god stemning, glade barn, og julemusikk. - Et meget vellykket julebord! 



Nissefesten på Furutoppen er en tradisjon vi setter 

høyt i Naturbarnehagen. Med masse fakler, grøt, 

julesanger og nisse- besøk er det dette som gir oss 

ansatte den aller beste julestemningen. Også alle 

menneskene selvsagt! Tusen, tusen takk for at dere 

kommer på arrangementene våre og deler disse 

med barna og oss, - det setter vi veldig stor pris på!!  

 

PLANER FOR JANUAR: 

Vi håper og krysser fingrene for skikkelig vintervær snart! Vi vil veldig gjerne ha dager med 

aking, snø- bygging og sporjakt! Snø og vintervær gir oss så mye læring, både fysisk, - å få 

kave, rulle, klatre, skli og gå på ski, men også kreativt og verbalt! Barnas lek ute tilføres 

også mange nye elementer med snø og is. 

Vi skal uansett vær bruke sansene våre mye i januar. Vi skal lytte, se, lukte, smake og føle 

på mange ulike gjenstander og matvarer. Det blir spennende å se hva som ligger i sanse- 

boksen vår når vi skal ha samlinger fremover! 

Hovedtemaet frem til karnevalet i februar vil være Dyr i skogen. Her har 

vi så mye vi kan jobbe med!! Barna er veldig opptatt av de leke- dyrene vi 

har inne på avdelingen, så vi skal  bruke figurer og konkreter når vi skal 

synge og fortelle om dyra. Kanskje kan vi gå på sporjakt også?  

Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til 

at barna får kunnskap om dyr og dyreliv. Personalet skal legge til rette for mangfoldige 

naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring. 

Rammeplanen 2017 

 



To ting vi har valgt å ha mye fokus på på Harelabben nå er Sosial kompetanse og Lek. Vi 

har observert at de dagene vi må være mer inne på avdelingen, på grunn av vær og føre, 

blir det mer og oftere konflikter enn i leken ute. Det blir flere barn på et mindre område, 

og det er flere leker å krangle om. Vi skal derfor dele enda mer opp i lekegrupper, og 

samtidig tilføre noen nye og flere leker. Samtidig skal vi jobbe med viktige begreper for 

sosial kompetanse, å vente på tur, å spørre om å få låne, å dele med andre. Vi bruker bilder 

og små rollespill for å formidle begrepene for barna, samtidig som vi er tilstede i leken for 

å støtte, anerkjenne og forklare. Det er vanskelig for barna å 

sette ord på følelser, så vi voksne må benevne og vise barna 

ulike emosjonelle reaksjoner. Når barna forstår egne 

følelser, klarer de også å oppdage og anerkjenne andre barns 

følelser. 

Barna er veldig opptatt av vennskapsplakatene vi bruker, der 

Kanin og Pinnsvin ikke alltid klarer å være venner. De må 

dele, hjelpe hverandre, si unnskyld, trøste og vente på tur. 

Se gjerne på disse bildene sammen med barna, de henger 

inne på Harelabben!  

 

Vi ønsker alle en flott januar måned! 

Med hilsen fra Katherine, Koko, Heideh og Hege  


