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Velkommen tilbake etter ferien og riktig godt
nytt år til store og små på Harelabben! Vi
håper alle har hatt en strålende jul og at dere
nå er klare for et nytt år med mange

VIKTIGE DATOER I JANUAR:
04. Januar: Planleggingsdag –
Barnehagen er stengt!

spennende og morsomme aktiviteter med

05. Januar: Velkommen tilbake!

haregjengen. Vi legger nå bak oss et litt

11. Januar: Lavrans har bursdag!

spesielt år, noe vi har lært masse av og
håndtert bra i samarbeid med dere foreldre.

Uke 3, 4 og 5: Kristin tilbake i praksis!

Sammen kan vi klare alt! Det er jo litt godt
med januarmåneden, et helt nytt og ubrukt år ligger foran oss! Det vi er sikre på er at vi
kommer til å ha noen aktive og spennende dager sammen med 14 fantastiske barn!

TILBAKEBLIKK PÅ DESEMBER:
Desember ble som vi ønsket, en rolig og fin måned for Harelabben-gjengen. Vi hadde ikke
alt for mange planer og vi vet at det skjer mye på alle kanter under denne måneden. Ro,
rutiner og noen juletradisjoner har derfor vært mest i fokus. Victoria hadde sin første dag
på Harelabben 1. desember og hadde en meget rask og fin tilvenning. Hun ble raskt en del
av gjengen og det har vært fint å bli bedre kjent med henne.
Når det gjelder juletradisjoner i naturbarnehagen var det mye av det sosiale vi ikke fikk
gjennomført i år pga. smittevern, men vi gjorde det beste ut av det! Vi har fått gjort mye i
form av pepperkakebaking og lagd peppernøtter på bålet. En fin og sanserik opplevelse for
de små på Harelabben. Videre har vi hatt litt juleverksted hvor vi har malt mye med grønn

og andre farger. Vi har også brukt glitter og de eldste har tovet ullkuler! Her får barna
utfolde seg som de selv vil og lage egne kunstneriske uttrykk. Så mye skaperglede og så
fint å kunne gi bort noe barna har laget helt på egenhånd! Barna får kjenne på følelsen av
mestring og får en god selvfølelse ved å glede andre på denne måten. Vi håper gavene falt i
smak.

Personalet skal gi barna kjennskap til og markere merkedager, høytider
og tradisjoner i den kristne kulturarven.
(Rammeplanen 2017)

Avdelingen har blitt pyntet, julemusikk er blitt spilt og det har vært ordentlig
julestemning på avdelingen i hele desember. Vi har hatt kalendersamling hver dag hvor vi
har lest et eventyr om «Pulverheksa og Julenissen». Marie har laget pinnefigurer av rollene
fra eventyret og disse har falt i god smak blant barna. Det er viktig med lesestund, gjerne i
form av dramatisering med konkreter/pinnefigurer for å fange barns interesse.
Høytlesning er viktig for barns språkutvikling, for språkforståelse, for ønske om å kunne
lese på egenhånd en dag, for gode minner og for fantasien.

Vi har tent lys og hørt versene, vi har sunget «På låven sitter nissen» og «Musevisa», vi har
sett bilder av og snakket om ulike julemotiv og hørt verset om «Nisse rød og nisse blå».
«Nisse rød og nisseblå» lærte barna seg meget raskt og gjør bevegelsene sammen med oss
voksne. Vi har også hatt noen smaksopplevelser fra juleboksen vår. Vi har smakt på både
peppernøtter og klementiner. Smak og lukten av jul! Samlingene våre en fin arena for
felleskap og barna får følelse av tilhørighet.
På Furutoppen har det vært mye fin lek og fantasien til barna har virkelig blitt synliggjort.
Istrollet tok raskt form og det har vært mye god rollelek rundt han (en stokk hvor vi har
tegnet øyne og munn). Bukkene Bruse-brua er fortsatt meget populær og det samme
med trollet. Barna trener stadig sin motorikk på plassen vår og det som er så fint med
skogen er jo at den har utfordringer til alle barna uansett alder og ferdighetsnivå. Vi har
også lagd meiseboller på bålet og barna fikk delta i hele prosessen. Dette var også en del av
julegaven som er en tradisjon her i naturbarnehagen.

PLANER FOR JANUAR:
På planleggingsdagen 4. januar begynte vi å legge noen planer for det første halvåret. I
tillegg til disse skal være oppmerksomme på barnas interesse og tilrettelegge for aktiviteter
ut ifra dette. Vi tar gjerne litt på sparket og dette er vi vant til i naturbarnehagen!

Dette halvåret tenker vi og ha fokus på vennskap og følelser. Dette skal ligge til grunn for
det meste vi gjør med barna. Vi kommer til å jobbe aktivt med samspill, skape gode
relasjoner og fellesskap. Hvordan er vi mot hverandre? Vi må derfor bli enda bedre kjent
med egne følelser og uttrykk, men også andres. Det er vanskelig for de yngste barna å sette
ord på følelser, så vi voksne må benevne og vise barna de ulike emosjonelle reaksjonene.
Dette kan vi understreke på ulike måter ved for eksempel samling med konkreter,
skuespill, vennskapsplakater, bilder, bøker og gjennom røde og grønne tanker. Når barna
forstår egne følelser, klarer de også å oppdage og anerkjenne andres barns følelser.

Nå som snøen endelig kom, kommer vi til å ha mye fokus på dette. Vi kommer til å ake
masse, ha noen eksperimenter med vann, is og snø, skape noe sammen som f.eks.
snømann (om kram snø) og kanskje snøengler? I skogen kan vi dra på sporjakt! Hvilke dyr
har vært her? Vinterværet gir oss mye læring både fysisk, mentalt og verbalt. Barna baser,
ruller, krabber, sklir og klatrer. Den tilfører også leken nye elementer. I tillegg kreves det
ekstra for de yngstes barnas motorikk når de må bevege seg i snø med mye klær. Selv om
dette også kan være frustrerende for barna, gir det også mye trening. Sansing kommer
også til å være en stor del av hverdagen. Vi skal lytte, se, lukte, smake og føle på mange
ulike gjenstander og matvarer.

Vi ønsker alle store og små på Harelabben en riktig god
Januarmåned!
Hilsen Katherine, Marie, Hege og Heideh

