
                              
 

 

 

 

 

 

 

Godt nytt år alle sammen! Vi har hørt om nisser, pakker, julekaker og sjokolade, - vi håper dere har hatt 

gode juleferiedager! Nå er vi i gang igjen på Ekornstubben, og etter nesten to ukers ferie er det veldig 

fint å være sammen igjen. Vi har sett stor gjensynsglede mellom gode små venner, og mange vil ikke 

hjem da de har blitt hentet disse første dagene! Vi har det så bra i barnehagen! 

 

Tilbakeblikk på desember: 

I desember ble vi kjent med Ivi, og fikk også være med å feire hennes aller første bursdag! 

 

Vi startet tidlig med juleforberedelsene på Ekornstubben, i slutten av november hadde vi allerede bakt 

og malt litt. Vi hadde god tid, og kunne gjøre ferdige aktivitetene våre på barnas premisser! Vi voksne 

hadde fokus på å skape forventninger, føre videre juletradisjoner, og skape litt magi og julestemning! 

Gjennom desember-ukene fikk barna være med på å henge opp julegardiner og pynte og rydde til jul. Vi 

bakte i skogen og i barnehagen, hang opp julenek til fuglene og lagde girlander til inngangspartiet vårt. 

 

Julebordet på Furutoppen er en hyggelig førjulstradisjon for småbarnsavdelingene, og med nissegrøt og 

nissebesøk ble det en veldig fin, men våt, dag. 

Det ble mange våte, kalde og mørke førjulsdager, og med noen ekstra slitne barn, roet vi helt ned og 

hadde lange gode frokoster og flere ettermiddager inne på avdelingen. Vi gjennomførte ikke alle, men 

mange hyggelige juleaktiviteter, og vi synes at vi klarte å skape en god julestemning på Ekornstubben, 

med mye ro, kos og julemusikk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Månedsbrev fra 

Ekornstubben –  

 januar 2021 
 



 Julesamlingene våre ble desemberdagenes høydepunkt. I jule- 

boksen lå det et hjerte, og stolt kunne ett etter ett barn henge 

opp sitt hjerte på vinduet. Barna viste stor glede over bildene, og 

vi måtte se på og snakke om hjertene og de fine nissebarna 

mange ganger hver dag! Gjentagelser av navn og konkreter som 

hjerte, nisselue og gutt/jente var viktig. 

 

Vi hadde også med noen julebøker, julesanger eller regler i 

boksen, og reglen om Nisse Rød og Nisse Blå ble barna veldig 

gode på, - selv de aller minste viste bevegelsene og gjemte 

hendene på ryggen da nissene «måtte skynde seg å gå»! 

Noen spennende sanseopplevelser fikk vi også ved å lukte og 

smake på julens frukt og kaker. Fiken, dadler, marsipan og 

kransekake var nok nye smaker for mange! Og i desember er det 

jo lov å kose seg litt ekstra?? 

 

 

Barns medvirkning 

Barns medvirkning har en stor plass i barnehagen, og vi kan henvise til både barnehagelov, grunnlov og 

FNs barnekonvensjon. Rammeplanen for barnehagen oppsummerer det slik: 

Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i i planleggingen og vurderingen av barnehagens 
virksomhet. Alle barn skal få erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen. 
 

For oss voksne som jobber med de minste barna i barnehagen er det derfor viktig å observere og lytte 

etter de signalene barna kommuniserer. Vi må gi barna valg som de er i stand til å ta, og være fleksible 

og impulsive slik at vi kan tilrettelegge aktiviteter og dagsrytme etter barnas interesse, utholdenhet og 

form. Barns medvirkning handler om å ta barn på alvor. 

 

I desember har vi flere eksempler på hvordan barna på Ekornstubben har vært med å påvirke sin hverdag.   

Vi planla en aktivitet med toving av ull da vi observerte at barna likte godt å plaske og sprute med vann i 

vasken da vi vasket hender. Men med tilrettelagt aktivitet og med ull viste de minste barna ingen 

interesse, de ville ikke tove... De eldre barna prøvde, men mistet fort interessen. Tove- aktiviteten ble 

lagt bort, og vi fulgte barnas initiativ i stedet og bygget tårn av klosser. Barna holdt på med denne 

aktiviteten helt frem til lunsj! 

Vi har også delt opp og byttet om på hvordan vi sitter når vi spiser. Vi opplevde måltidene som urolige 

og bråkete, og følte ikke vi fikk sett alle barna på en god måte. Men med to spiserom får nå de aller 

minste barna mer ro, og det er lettere å observere og støtte dem gjennom måltidet. To- åringene har 

også stor glede i å sitte samlet, - det er gode samtaler og mer konsentrasjon.  

 

Vi voksne er bevisste på å stimulere og oppfordre barna til å gi aktivt uttrykk for sine tanker og 

meninger, slik at de kan utvikle selvrespekt og et tydelig selvbilde «Slik er jeg» 

 



 

Hva skjer i januar? 

Vi gleder oss over snø og kuldegrader, og håper veldig på skikkelig vinter i hele januar! Snø og vintervær 

gir 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. Det er fint å oppleve en årstid med nye 

elementer, - når snøen knirker under føttene, snøfnuggene kiler oss på nesen og vi kan plukke små 

istapper fra trærne. Vi undrer oss sammen med barna når vann blir til is, og når snøen smelter og blir til 

våte små sølepytter på gulvet når vi går inn..  

Vi vet at eventyr har vært spennende på Ekornstubben i høst, og vi gleder oss til å jobbe med eventyret 

«Skinnvotten» nå i vinter. Vi skal snakke om alle dyrene som bor i skogen, se etter spor, synge og 

dramatisere sammen med barna. Det blir maling og formingsaktiviteter, og kanskje litt baking? 

På planleggingsdagen 4. 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 Ekorn- 

gjengen vår! 

 

 

 

 

 

Ha en fin januar- måned!  
 

Hilsen fra Zhila, Une, Caroline og Hege 
 


