
Månedsbrev Januar  

Velkommen til 2021! Vi gleder oss til å ta fatt på ett nytt år. Håper alle har hatt en fin, frisk 

og karantene fri jul        

Det er igjen blitt noen endringer i bemanningen hos bjørnungene. Jeanette og Hanne S 

kommer inn til oss, og Hanne G går tilbake til revungene. Maren har fri på onsdager 

fremover. Hege, Maren, Ida, Turid, Hanne S og Jeanette blir ansatt gruppa på Gamlestua 

fremover. Vi skal være fire hver dag, men endringer kan forekomme.  

Vi håper på en skikkelig vinter med ski og ake muligheter, men vi får se hva som skjer. Det er 

bare å ta med ski og skisko for de som har det. Vi har veiledende planer, men ting kan endre 

seg underveis.  

Mandager fortsetter som turdag. Ha med tursekk med matpakke, varmt/kaldt drikke, 

sitteunderlag, ekstra votter og skål/skje til varmmat. Gruppa har ulike forutsetninger for 

denne dagen (på denne årstiden) da det er flere hensyn å ta. Frisk luft og utetid blir det 

uansett, men det blir vanskelig med lengre turer for hele gruppa.  

På tirsdager har vi sang og bevegelse. Her blir vi kjent med kroppen og bevegelser, bruker 

sang og rytme, regelleker og tur-taking.  

Onsdag er Maren borte. Vi kommer til å ha grupper denne dagen. Denne dagen er fokus på 

finmotoriske aktiviteter og forming.  

Nytt på torsdager er at 2016 gruppa (5 barn) skal være med Tiura, dette blir da en 

turdag/utedag for denne gruppa. Vi kommer først og fremst til å bruke turplasser rundt 

barnehagen. Dette er for at denne gruppa skal få variasjon og litt mer utfordringer.  

På fredager har vi barnas valg. Vi lager ulike grupper med aktiviteter som barna selv velger. 

Her kommer vi til å ha fokus på språk og tekst, men også frilek. Vi har fortsatt en rød tråd 

gjennom året med Hakkebakkeskogen, og den fortsetter vi med frem til våren.  

Litt annet praktisk info: -     Barna skal vaske hender når de kommer i barnehagen   

- Vi ønsker at dere leverer/henter barna i døra mellom gangen og 

kjøkkenet, slik at dere ikke går inn på avdelingen. Vi skal prøve å 

møte dere i gangen, men ikke alltid det lar seg gjøre. 

- Utvider frokosten til 8.15.  


