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GODT NYTT ÅR TIL SMÅ OG STORE PÅ ELGTRÅKKET!
Allerede har vi snakket med både barn og foreldre som syns at jula har vært bra og rolig
sammen med familien. Noen har også fått feiret nyttårsaften og har til og med sett raketter
og stjerneskudd – sånn skal det være! Vi håper også vi går i gang med et år som tar oss
oppover og oppover, kanskje helt til «verdensrommet»… og til et år som gjør alt lysere og
bedre for alle sammen.

Evaluering av desember:
Desember-dagene våre startet med advents-stjerne-kalender. En selvlysende stjerne ble
hengt opp for hver dag, og stjerna hadde navn. Vi ville lære oss 24 navn! Vi må innrømme
at ideen til stjerne-kalender var inspirert av TV-kalenderen på NRK1. Vår kalender handlet
om stjernenavn og det å telle ned til jul. Noen husket flere navn etter hvert, og den som de
fleste husket var den første og største, Stella Polaris. Interessen for stjernene mener vi tok
seg opp etter hvert som desember-dagene gikk og det ble flere og flere stjerner i taket på
mathytta. Det var ikke lett å huske mange navn, men sammen gikk vi igjennom navn, så det
ble repetisjon og litt latter også fordi stjerne-navn var litt rare.
Tenning av adventslys og sang ble det mye av! Det ble en egen stemning da lyset i matytta
ble slukket og et, to, tre og etter hvert fire lys ble tent sammen med sangen «Tenn lys». Vi
ble jo da faktisk veldig gode på den sangen også
11.desember reiste vi av sted for å synge for de gamle på Hole bo-og rehab. Vi velger å si at
det ble årets jule-glede-suksess!! De gamle klappet og gråt, og da måtte vi forklare for noen
av barna at de faktisk gråt fordi de nok syns at det var fint at vi sang for akkurat dem. Det
ble nesten en liten turnè fordi vi sang flere ganger ved flere avdelinger. Det vi trodde skulle
bli sang i 10 minutter ble en halvtimes julekonsert! I bare genser og lett snøvær løp vi rundt
bygget for å finne gamlinger, men det ble så fint

Vi var stolte og rørt over at barna var

så gode og tålmodige, og fikk mulighet til å glede andre midt i jula.
Vi ville ha en rolig advents-tid og det fikk vi når vi nå ser tilbake…det som uroet oss mest
var da Camilla falt på isen i barnehagen. Hun måtte operere og trenger nå tid til å trene seg
opp til å komme seg tilbake til oss. Alle tegnet til Camilla rett etter at hun hadde falt og før
jul dro Didrik og tre storefot-jenter for å overrekke både tegninger, julegodteri og sang!

Dette likte Camilla godt og hun hilste tilbake til alle små og store. Blomsterhilsen fra
SAU/foreldre ble også sendt til Camilla – det var veldig hyggelig!
Martin ville være vikar hos oss, og det er vi veldig glade for. Martin har jobbet flere år som
vikar i barnehagen og sist var han på Elgtråkket, så det er mange som kjenner han godt fra
før. Martin har utdanning fra forsvaret og innen ambulansefaget, og venter på læring-plass
i ambulansen. I mars ble Martin flyttet fra barnehagejobben til hjemmetjensten her i
kommunen, der han gjorde en flott innsats da kommunen trengte hjelp. Martin har bred
erfaring i en alder av 23 år. Velkommen tilbake, Martin!
Desember ble også laging av glass-lykt, som ble julegave, håper noen likte den? Vi lagde
tennbriketter av stearin og kongler, mat til fugler, pinnenisser, julelenker og julekort. Elgene
liker godt å holde på med litt formingsaktiviteter, det var tydelig og gøy å se.
Pepperkakebaking er tradisjon, så det ble baking og smaking i år også. På julebordet fikk vi
god mat og besøk av en nisse med solbriller
Vi fant også juletrær som vi pyntet med for
alle i barnehagen og vi sang og gikk rundt et juletre som plutselig dukket opp med juletrelys
på seg. Dette lille øyeblikket rundt juletreet var så flott fordi: alle ville holde hverandre i
hendene, synge og gå i samme retning – det er jo noe vi ønsker oss hver dag…

Fra fagarbeider:
Godt nytt år alle sammen
Da var vi tilbake i barnehagen og denne måneden skal vi fortsette litt i fra forrige måneds
kalender. Vi skal snakke om stjerner og spesielt planetene som er rundt oss hele tiden.
Ungene interesserte seg for dette da vi hadde om navnene på stjernene så da fortsetter vi
bare med det, men drar inn planetene i dette også. Vi viser bilder av alle planetene og
undrer oss og snakker om de. Bor det noen der? Hvordan kommer vi oss ditt? Osv. Mange
spørsmål og undring rundt et sånt tema.
Vi skal også se på stjernebilder. Mange stjernebilder som er egentlig ganske lette og se på
himmelen som «Karlsvogna» og «Lille bjørn». Så dette blir veldig moro
vi lage oss en stjerne kikkert???

Kanskje kan

Storefott skal den neste måneden begynne med ski skole hvis alt går etter planen. Vi har
ikke hørt noe annet så vi planlegger for en flott ski skole. Vi skal også prøve å lage
stjernekikkerter som vi kan bruke i prosjektet vårt om planeter og stjerner. Vi skal også
fortsette med grønne og røde tanker og skal ha et spesielt fokus på følelser. Hvordan føler
du deg inni deg hvis for eksempel noen sier dumme ting til deg. Blir man lei seg hvis noen
ikke vil leke med hverandre?? Hvordan føler vi oss hvis noen sier det og hva skal man gjøre.
Dette blir en måned med mye jobbing!!
Hilsen fra Didrik

Plan for januar:
Vi fordyper oss litt i et fagområde nå i januar: kommunikasjon, språk og tekst. «Alle barn
skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barn skal få delta i
aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling», står det i
rammeplan for barnehagen. Høytlesing, rim, regler, sanger, nye ord, rytme, eventyr,
fortellinger, sagn, «lekeskriving», bokstaver, tulleord, bilder vi snakker om, symboler,
tegning, tulleord – ALT handler om språk og språkutvikling. Vi skal høre eventyr og ta
opp igjen regler og sanger som barna har hørt før – alt trenger ikke være nytt. Repetisjon
og gjentakelser gjør bare at språkkompetansen øker!
Også skal vi ake og gå på ski så lenge vi kan denne måneden! «Ut på ski, alltid blid» skal
være vårt motto

Nytt år er i gang for oss og vi håper ALT BLIR BRA
Januar-hilsen fra Tove, Camilla, Martin, Didrik og Nima.
Datoer å huske på i januar:
•
•
•
•
•

8.januar – Emil L.S 4 år!! Hurra!!
10.januar – Philip 4 år!! Hurra!!
23.januar – Emil F.E 5 år!! Hurra!!
18-20.januar – Kristin fra Harelabben er vikar når Nima er på
hjemmeskole.
Svømming og skiskole skal STOREFOT få beskjed om på visma

