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Hei alle sammen! 

Vel overstått jul, og et riktig Godt Nytt år til dere alle sammen!  

I desember mnd. hadde vi fokus på samspill og empati, i tillegg til juleaktiviteter. Vi snakket mye med barna om hvordan vi skal være mot hverandre og at vi skal 
være god med vennene våre. Hvis vi slår noen, gjør det vondt og den andre blir lei seg. Dette er noe vi skal fortsette å ha fokus på også i tiden fremover. Vi setter stor 
pris på om alle kan snakke med barna sine om dette hjemme   

Vi hadde en koselig førjulstid på Spurvene. Vi fokuserte på å ha det rolig, og ikke lage det hektisk. Vi bakte pepperkaker og pyntet de, og vi bakte lussekatter til 
Luciadagen  Alle fikk trekke et pepperkakehjerte hver dag, dette var stor stas og en fin nedtelling til jul. Alle fikk også lage noen hemmeligheter å  pakke inn å ta 
med hjem til jul.  

Luciafrokosten ble veldig fin. Utrolig kjekt å se at så mange foreldre hadde anledning til å være sammen med oss denne morgenen!  

Vi fikk oss også en tur på besøk til Pepperkakeøyen i Kleppestø. Det ble en veldig fin tur, der vi koste oss med boller, pepperkaker og julebrus  

Språkgrupper og musikksamlinger har også vært prioritert denne måneden. Barna viser at de trives i mindre grupper, hvor de får en pause fra å konkurrere om 
oppmerksomheten. Målet med dette er at alle skal bli sett og hørt, samt lytte til andre og kommunisere på en konstruktiv måte. Vi ser at barna senker skuldrene i 
disse gruppene. Disse gruppene vil vi fortsette med også i tiden fremover.  

Det vil bli bading utover våren, men det blir ikke hver mandag da terapibadet ikke har tilgjengelige tider til oss hver mandag. Dere vil få beskjed om hvem som skal 
bade, og når  

Vi har fått to nye barn på Spurvene. Hjertelig Velkommen til Nathalie og Carmen  

Personalet på Spurvene blir som dere har fått mail om; Monica M,(ped.leder 100%) Roger, (barne- og ungd.arb. 100%) Monica T ,(barne-og ungd.arb. 100%) og 
Kathrine (assistent 100%) 

Vi ønsker dere alle en fin januar måned, og vi ser frem mot et fortsatt godt samarbeid med dere foreldre i det nye  året                    

                                                                                                                                                                                                                                                     Vennlig hilsen oss på Spurvene  
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INFORMASJON MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 
 
Morgensamling kl 
9:00 hver morgen. 

6 
Bading 
 
 

7 
Møtedag 
 

8 
Varmmat 
Språkgrupper 

9 
     Turdag 
Vi går fra bhg kl. 10. 

10 
Varmmat 
Lekedag 
 

 13 
Musikksamling 

14 
Gruppedag/  
Språkgruppe 
 

15 
Varmmat 
Språkgrupper 
 

16 
     Turdag 
Vi går fra bhg kl. 10. 

17 
Varmmat 
Lekedag 

 
 

20 
Bading 
 

21 
Møtedag 

22 
Varmmat 
Språkgrupper 
 

23 
     Turdag 
Vi går fra bhg kl 10. 

24 
Varmmat 
Lekedag 

 27 
Musikksamling 

28 
Gruppedag/  
Språkgruppe 

29 
Varmmat 
Språkgrupper 

31 
     Turdag 
Vi går fra bhg kl 10. 

31 
Varmmat 
Lekedag 
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Hvilke fagområder skal vi konsentrere oss om? 
 

Hva vil vi jobbe med denne måneden? 

 
I januar skal vi ha spesielt fokus på: 
 
Kunst, kultur og kreativitet; Kardemomme by. Vi skal fortsette 
byggingen av byen. 
Etikk, religion og filosofi; Vi vil ha et spesielt fokus på empati og 
positivt samspill med andre.  
Kropp, bevegelse og helse; Selvstendighet og samarbeid i 
garderoben, samt under måltid. Sanger med bevegelse i 
samlingsstund. Turer i ulendt terreng. 

Januar blir fokus på sosialt samspill, empati og Thorbjørn Egner.  
Vi vil også jobbe videre med språkgruppene og 
musikksamlingene.  
Språkgruppene har hatt fokus på å lese og samtale om innholdet i 
bøker, leker for å øve på samspill (vente på tur, lytte og fortelle).  

Hvordan dokumenterer vi det vi har gjort? Hvordan lar vi barna få være med å bestemme sin hverdag i 
barnehagen? 

 
Vi skriver Dagen i dag, tar bilder og henger opp på avd. 
 

 
Vi ønsker at barna skal få påvirke sin egen hverdag i barnehagen. 
Vi lytter til deres ønsker og barna får selv velge lek og aktiviteter 
ute og inne. Barns medvirkning handler om at barna skal ha 
mulighet til å påvirke hverdagen sin i barnehagen ut fra alder og 
modenhet, uten at barnet nødvendigvis får bestemme alt selv.  
 

Hvordan praktiserer vi målet med å være aktive voksne? Praktiske opplysninger: 
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Vi er tilstede der barna leker og oppholder seg. 
 
Vi undrer oss sammen med dem. 
 
Vi støtter dem og er synlige og engasjerte i deres lek. Her har vi 
voksne gitt oss selv en utfordring, hvor vi skal reflektere over 
egen og andres tilstedeværelse.  

 
Byttetøy er viktig nå som vi har en del våte og kalde dager.  
Vi anbefaler at alle har ull innerst nå som det er vått og kaldt ute, 
det holder på varmen og isolerer godt selv om barna blir våte. Ha 
gjerne to fulle skift fra innerst til ytterst liggende i hylla. Er det 
vått tøy en dag, husk å fylle på neste dag  
 
Hjelp oss med å holde styr på deres barns klær. Nå som det er 
votter, hansker, luer, halser osv i daglig bruk, så er det viktig at 
dere merker tøyet med navn. 
 
 
 
 


