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Månedsnytt
Januar har vært en måned fylt med masse snø! Vi har lekt og kost oss, bygget snømenn – og nå venter vi på at
isklossene skal fryse ordentlig! Første runde gikk ikke så bra, nysgjerrige hender klarte ikke helt å la de stå i fred, så
da måtte vi starte på nytt. Det har også vært mye mildvær, så ikke alltid kaldt nok til at det kunne fryse skikkelig.
Vi har som dere vet, kommunikasjon, språk og tekst som fokusområde. Dette vises på avdelingen på flere måter. Vi
har laget paradis i garderoben med bokstaver istedenfor tall. Inne på avdelingen har vi hengt opp alfabetene i
språkene som er representert i barne/foreldregruppen. Alle bokstavene i det norske alfabetet er hengt opp med bilde
av barna under sin bokstav. Vi har hatt rim og regler, og hatt flere ulike eventyr. Vi har lest de tre bøkene om
Bukkene Bruse flere ganger, samt hatt det originale eventyret både med konkreter og dramatisering. Vi har hengt
opp illustrasjoner på veggen, og disse har vært gjenstand for mange samtaler blant barna. Vi har laget en bro av papp,
og denne bruker barna mye sammen med figurer av bukkene og trollet. Det har vært mye dramatisering blant barna,
og de har blant annet på eget initiativ satt krakker etter hverandre til en bro. Vi kommer til å fortsette med bukkene
Bruse, rim og regler, og vi vil også begynne med en bok vi leser litt i noen dager i uken.
Vi har gjennomført hvilestund fast tre ganger i uken, noen ganger flere. Flere av barna uttrykker glede når vi sier vi
skal ha dette, og vi ser at de liker å bli strøket på av oss voksne.
Det er for tiden veldig god lek på avdelingen, og støynivået har siden nyttår gått ned. Om dette har sammenheng med
hvilestunden vet vi ikke, men vi ser at mange av barna har behov for å kunne koble av litt. Vi har fått positive
tilbakemeldinger fra flere foreldre når det kommer til at vi har hvilestund, og dette er noe vi setter pris på.
15. mars er det eventyrfest/karneval, og siden barna har latt seg engasjere av bukkene Bruse, vil dette være temaet.
Vi lager kostymer i barnehagen, men for å få til dette trenger vi at alle har med seg en t-skjorte hver. Dette må gjerne
være noe dere har liggende hjemme fra før av, og det må gjerne være arvet etter søsken, far, mor etc… Det som er
viktig er at den kan klippes i, og at dere ikke forventer å få den igjen i samme tilstand. Flott om den er hvit, grå, svart
eller brun. Dere må gjerne ta med t-skjorte så fort dere har mulighet, slik at vi kan starte på kostymelagingen.
Mange har blitt flinke til å minne barna på håndvask ved levering om morgenen. Veldig bra! Vi har også fått inn en
god rutine blant barna på å bruke blå poser over skoene når vi kommer utenfra. Sånn unngår vi at det blir veldig vått
og møkkete inne.

Prosjektdokumentasjonen henger inne på avdelingen på skilleveggen. Dette gjør vi fordi dokumentasjonen er vel så
mye til barna som til dere foreldrene, og vi ser at barna har glede av å kikke på bildene og snakke om det de har gjort.
Dette får de ikke gjort om de henger i grovgarderoben, siden det ikke er der de oppholder seg mest når de er i
barnehagen. Ta en titt innom når dere vet at det har vært prosjekt for ditt barn.
Vi har som dere vet turdag hver mandag. Vi ønsker å komme oss avgårde i god før lunsj, og kommer til å gå så fort
som mulig etter kl. 9.30, og senest kl. 10.00 (er det for kaldt til å spise ute går vi tilbake og spiser inne). Dette
forutsetter at dere har levert barna til kl. 9.30. Kommer dere etter at vi har dratt, må dere levere barnet der vi er på
tur.
Om morgenen har vi som dere vet forsøkt så godt det lar seg gjøre å møte dere i garderoben når dere leverer. Vi har
nå er periode hvor vi ser behovet for å være der hvor barna er. Vi ser forskjell på når vi sitter ned med barna, og når
vi går frem og tilbake til garderoben. Når vi stadig går frem og tilbake, ser vi at det fort blir mer uro blant barna. Vi
ønsker derfor for en periode å be dere om å hjelpe oss med dette ved å følge barna inn til oss på avdelingen når dere
leverer J
♥ Følg med på skiftekurven til ditt barn, og fyll på om nødvendig. Sokker går det mye av om dagen. Om det er
mulighet for det, er stillongs bedre å bruke enn strømpebukse. Da slipper barnet å ta av seg alt om det kun er
sokkene som er våte.
♥ Ekstra votter er veldig lurt nå! Det samme er regnvotter. Mange dager har det vært vått vær, og varme hender
gjør at uteopplevelsen blir bedre.
♥ 12. februar er det foreldremøte. Denne gangen blir det førstehjelpskurs. Påmelding på henger på døren.
♥ Det henger også liste over vinterferien på døren. Fint om dere krysser av for om barnet kommer eller har fri.

Hilsen alle voksne på Nordstjerna

